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Przez 8 lat na chorobowym 
byłem dwa razy, tylko 

dlatego, że lekarz nie chciał 
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1°
6°
2°

2°
1°

2°
-3°

2°
-4°

2°
-5°

PIĄTEK                         SO ND PN WT ŚR CZ

Marek Iwlew
wój Trzebiela
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Przez 8 lat na chorobowym 
byłem dwa razy, tylko 

dlatego, że lekarz nie chciał 
mnie wypuścić ze szpitala.

Na drugą 
stronę odszedł 
znany żarski 
przedsiębiorca 
- Leonard 
Burczyński
I cóż powiedzieć? Kie-
dy po długiej chorobie od-
chodzą tacy ludzie, jak Le-
onard Burczyński, to chcia-
łoby się powiedzieć, że od-
chodzi także pewna epo-
ka. Epoka ludzi z charakte-
rem, którzy nie bali się wy-
zwań. Żary miały szczę-
ście do takich ludzi - so-
lidnych przedsiębiorców 
z krwi i kości, ludzi którzy 
nie chodzą w garniturach, 
tylko krok po kroku budu-
ją swoje fi rmy.

W trudnych la-
tach pierwszej połowy lat 
osiemdziesiątych poszedł 
na swoje. Z sukcesem. Roz-
budowywał fi rmę, dał pra-
cę wielu ludziom, inwesto-
wał. Firma Probet-Dasag 
stała się marką samą w so-
bie. W latach dziewięćdzie-
siątych i później, ludzie się 
na potęgę budowali, budo-
wała się cała Polska. Płyt-
ki od Burczyńskiego to był 
produkt najwyższej klasy. 
W zakładach zlokalizowa-
nych w Żarach, Chorzowie 
i podżarskim Olbrachtowie 
produkcja szła pełną pa-
rą do 2012 r. W roku 2010 
spółka kupiła zakład w Ża-
ganiu, żeby scentralizować 
produkcję w jednym miej-

scu. Były plany, inwesty-
cje. Niestety, przyszła cho-
roba. Firma nadal działa, 
ale już bez współwłaścicie-
la.

Leonard Burczyński 
miał zaledwie 66 lat. Zo-
stał pochowany na żarskim 
cmentarzu komunalnym 
w czwartek, 22 listopada.

- Żal, że odszedł du-
sza człowiek. Tacy ludzie, 
w takim wieku nie powinni 
odchodzić - słowa jednego 
z kolegów oddają emocje, 
które towarzyszą śmierci 
Leonarda. A właściwie to 
Lolka, bo tak mówili o nim 
wszyscy mieszkańcy mia-
sta, nie tylko przyjaciele. 

Paweł Skrzypczyński

Odszedł dusza człowiek
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ŻARY Żarskie 
środowiska 
kresowe, 
mieszkańcy 
i zaproszeni 
goście 
upamiętnili setną 
rocznicę obrony 
Lwowa.

O godzinie 5 rano na żar-
skim Rynku zebrali się 
przedstawiciele środowisk 
kresowych, mieszkańcy 
i goście, stawiły się pocz-
ty sztandarowe, wojskowa 
asysta i młodzież. Wszy-
scy razem upamiętnili zwy-
cięską, bohaterską obronę 
Lwowa. Równo sto lat te-
mu, 22 listopada 1918 ro-
ku, o godzinie 5 rano po-
rucznik Roman Abraham, 
zerwał z wieży lwowskiego 
ratusza flagę ukraińską i za-

wiesił polską. Po trzech ty-
godniach walk, okupionych 
krwią młodych Polaków 
- cywilów, którzy stanęli 
do obrony miasta, Ukraiń-
cy wycofali się. Lwów zo-
stał obroniony i znalazł się 
w granicach odradzającego 
się Państwa Polskiego. Or-
ganizatorzy uroczystości - 
Józef Tarniowy z Kresowe-
go Towarzystwa Turystycz-
no-Krajoznawczego im. 
Orląt Lwowskich oraz dr. n. 
med. Krzysztof Kopociński 
z Klubu Tarnopolan Towa-
rzystwa Miłośników Lwo-
wa i Kresów Południowo-
-Wschodnich przypomnieli 
słowa św. Józefa Bilczew-
skiego, Metropolity Lwow-
skiego: „Musimy pokazać 
raz jeszcze, że Lwów jest 
częścią Polski”.

Paweł Skrzypczyński 

Zawsze wierny, zawsze wierni

Obrona Lwowa 
W dniu 1 listopada 1918 roku wojsko 
ukraińskie, przy cichej akceptacji au-
striackiego zaborcy, dokonało zbroj-
nego puczu próbując przejąć Lwów dla 
Ukraińców. W mieście nie było jedno-
stek C.K. Armii złożonych z Polaków, 
gdyż okupant celowo wysłał je na front 
włoski, aby dać wolną rękę Ukraińcom. 
Lwów to od ponad 600 lat wielki ośro-
dek polskiej nauki, kultury i sztuki, do-
minującą grupę mieszkańców stanowi-
li wówczas Polacy, była też spora ilość 
Żydów, Ormian a także Rosjan, Niem-
ców. W drugiej połowie XIX wieku, ko-
rzystając z wielkiej otwartości, gościn-
ności i ufności Lwowian, do miasta za-
częli napływać Rusini jak zwano wów-
czas Ukraińców. Nikt nie spodziewał 
się, że po kilkudziesięciu latach ci przy-
bysze zechcą siłą pozbawić gospoda-
rzy ich własnego miasta. 

Wobec braku regularnych oddzia-
łów Wojska Polskiego do walki o swój 
ukochany gród stanęła ludność cy-
wilna, w dużej części młodzież gim-
nazjalna i studencka, która przeszła 
później do legendy jako Orlęta Lwow-
skie. W ciężkich walkach zginęło pra-
wie 1,5 tysiąca młodocianych bohate-
rów, w tym najmłodszy poległy 9-let-
ni Jaś Kukawski (miał karabin więk-
szy od siebie), 13-letni Jurek Bitschan 
czy 13 letni Antoś Petrykiewicz - naj-
młodszy w historii kawaler Krzyża Vir-
tuti Militarii. W dniu 22 listopada 1918 
roku wojsko ukraińskie zostało poko-
nane we Lwowie i zmuszone do odwro-
tu, a symbolem zwycięstwa Obrońców 
Lwowa było zerwanie ukraińskiej flagi 
z lwowskiego ratusza i zawieszenie na 
nim jedynej przynależnej, tak krajowi 
jak i miastu, polskiej flagi państwowej. 
Osobiście dokonał tego o godz. 5.00 ra-
no dowódca, por. dr Roman Abraham.

Bracia Krzysztof i Zbigniew Kopocińscy fot.Jan Mazur

Uroczystość przebiegła w asyście honorowej żołnierzy 11. Lu-
buskiej Dywizji Kawalerii Pancernej im. Króla Jana III Sobie-
skiego fot.Jan Mazur

Nie zabrakło młodzieży fot.Jan Mazur

W Rynku licznie stawili  się mieszkańcy fot.Jan Mazur

Zawsze wierni fot.Jan Mazur
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NOWO OTWARTY SKŁAD OPAŁU 
I MATERIAŁÓW BUDOWLANYCH
 
 
W SPRZEDAŻY POSIADAMY:
WĘGIEL BRUNATNY, WĘGIEL KAMIENNY , EKOGROSZEK, BRYKIET,
PELLEPELLET, ORAZ WIELE INNYCH MATERIAŁÓW BUDOWLANYCH. 

Więcej informacji pod nr  tel. 509 835 962 
lub email: phu.junior@wp.pl

               ZAPRASZAMY!!!

PHU "JUNIOR" BARTOSZ HALCZUK
UL. WESOŁA 1, 68-320 JASIEŃ  

AKTUALNOŚCI

ŻARY Czegoś takiego jeszcze nie było

Poczuć się jak 
w kurorcie
Zakończyła się budowa 
tężni solankowej. 
20 listopada odbioru 
inwestycji dokonali 
pracownicy Miejskiego 
Ośrodka Sportu, 
Rekreacji 
i Wypoczynku.
Instalacja została sprawdzona i działa. 
Niestety, ze względu na okres zimo-
wy, mieszkańcy będą musieli trochę 
poczekać na przetestowanie dobro-
czynnego działania na organizm jodu, 
bromu i mikroelementów takich jak, 
potas, żelazo, sód, czy magnez. Pod-
czas normalnego działania tężni, będą 

one przedostawały się do powietrza w 
promieniu kilku metrów.

Specyfi czny mikroklimat, ja-
ki się w ten sposób wytworzy, poma-
ga przy wielu dolegliwościach - zapa-
leniu zatok, alergiach, nadciśnieniu, 
schorzeniach górnych dróg oddecho-
wych, a nawet przy ogólnym wyczer-
paniu organizmu.

Wystarczy być w pobliżu i głę-
boko oddychać. Producenci takich 
urządzeń deklarują, że godzina spę-
dzona w pobliżu tężni odpowiada 
mniej więcej trzem dniom spędzonym 
nad morzem.

Pomysłodawcą zbudowania tęż-
ni jest Miejska Rada Seniorów. Ca-

ła inwestycja, obejmująca również 
zagospodarowanie terenu, ogrodze-
nie, ławki, oświetlenie, i tym podob-
ne, kosztowała blisko 290 tysięcy zło-
tych. 

Obok tężni przy ul. Zwycięzców 
już wcześniej postawiono plac zabaw 
dla dzieci oraz siłownię pod chmurką. 
W ten sposób powstał teren rekreacyj-
ny zarówno dla dzieci, jak i seniorów.

Jak zapowiada Andrzej Mar-
kulak, dyrektor MOSRiW, instala-
cja solankowa uruchomiona zostanie 
1 kwietnia. Trzeba poczekać do wio-
sny, aż znów się ociepli.

Andrzej Buczyński

AUTOREKLAMA REKLAMA

Biznesowe 
nagrody po 
raz czwarty

ŻARY Do 8 grudnia można 
zgaszać kandydatury do nagrody 
„Żarskiej Róży Biznesu”. Nagrody 
gospodarcze Społecznej Rady 
Przedsiębiorców i Burmistrza 
Miasta Żary będą wręczane już po 
raz czwarty.
Nagroda ma charakter honorowy i przyznawana jest 
raz w roku podczas uroczystej gali. 

Laureaci nagrodzeni zostaną w czterech kate-
goriach: Firma roku, Produkt roku lub usługa roku,  
Mecenas kultury lub mecenas sportu oraz Wydarze-
nie gospodarcze roku.

Zgłoszeń można dokonywać na stronie inter-
netowej www.zary.pl w zakładce „Społeczna Rada 
Przedsiębiorców. Wypełnione zgłoszenie można rów-
nież złożyć w biurze podawczym żarskiego urzędu 
miejskiego.

Celem akcji jest przede wszystkim promowanie 
wyróżniających się przedsiębiorców, instytucji lub 
osób, wnoszących wkład w unowocześnianie i roz-
wój gospodarczy miasta Żary. ATB

Laureaci otrzymają statuetki fot. ARMG

Tężnia solankowa przy ul. Zwycięzców uruchomiona zostanie 1 kwietnia 2019 roku fot. Andrzej Buczyński
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Wójt pracuje 
przez całą dobę
Z Markiem Iwlewem, 
ustępującym wójtem 
Trzebiela, o specyfi ce pracy 
na tym stanowisku 
i sytuacji gminy rozmawia 
Andrzej Buczyński.

Jak długo sprawował pan 
obowiązki wójta?
- Osiem lat, równo dwie kadencje. 
Pierwsze ślubowanie składałem 13. 
grudnia 2010 roku. Ale w tym urzędzie 
pracowałem przez 18 lat, wcześniej ja-
ko inspektor i kierownik. Zaczęło się od 
wydawania decyzji na wycinkę drzew, 
potem decyzje środowiskowe, gospo-
darka nieruchomościami, infrastruk-
tura, inwestycje, straże pożarne. Zadań 
różnych było mnóstwo. Kawał życia.

Nie jest pan mieszkańcem gminy 
Trzebiel.
- Takie miałem wręcz zarzuty, ale uwa-
żam, że to dobrze być z zewnątrz, ponie-
waż na gminę mogłem patrzeć obiektyw-
nie. To mi pomagało w pracy.

Nikt nie zna gminy lepiej, niż pan?
- Wydaje mi się, że gminę znam bardzo 
dokładnie. Może nie każdego mieszkań-
ca z imienia i nazwiska, ale z widzenia to 
chyba 99 procent ludzi i każdy problem, 
z którymi do urzędu przychodzili. 

Jaka jest ta gmina?
- Gmina jest fajna, ale trudna ze wzglę-
du na rozległość i rozdrobnienie. 34 miej-
scowości i odległości między nimi to du-
że wyzwanie. Odbija się to przede wszyst-
kim na infrastrukturze i oświacie. Na-
szym największym zadaniem było zwo-
dociągowanie gminy i niemal to już 
się udało. Łączyło się to 
często z pokona-
niem du-

żej ilości kilometrów rur, aby doprowa-
dzić wodę do pięćdziesięciu, czy nawet 
mniejszej liczby mieszkańców. Podob-
nie drogi. Trzeba było robić kilometry 
do jednej miejscowości. Czasem stawia-
no mi zarzuty, że nic się nie robi, ale je-
śli zrobiona była droga w jednej miejsco-
wości, to nie było tego widać w drugiej. 
Niemniej jednak, przez ostatnie dwie ka-
dencje nie pozostawiłem żadnej miejsco-
wości bez choćby najmniejszej nawet in-
westycji. Wydaje mi się, że lista zrealizo-
wanych zadań jest naprawdę długa. 

Co pan uważa za największy 
sukces?
- Udało mi się zaktywizować społeczeń-
stwo. W tych małych miejscowościach 
ludzie poczuli się gospodarzami swoje-
go terenu. Wcześniej było z tym różnie. 
Oczywiście, były wcześniej miejscowo-
ści w których realizowano różne inicjaty-
wy bez większego wsparcia z zewnątrz. 
Teraz dzieje się to praktycznie w każdej. 
Nie trzeba dużych pieniędzy, żeby ludzi 
popchnąć do działania, a samo to chyba 
w ogóle nie jest przeliczalne na pienią-
dze. Sąsiedzi widywali się na ulicy, ale 
nie rozmawiali ze sobą wiele lat. Te-
raz okazało się, że wielu z nich stało się 
wręcz przyjaciółmi. Z tego się najbardziej 
cieszę. 

Kiedyś słyszałem takie 
stwierdzenie, że w Trzebielu to nic 
się nie da zrobić.
- Tak, to pokutowało przez wiele lat. Żyją 
tu ludzie pochodzący z różnych rejonów 
Polski i nie tylko Polski. Po wojnie zosta-
ła tu też grupa autochtonów. Ciężko było 
im się zintegrować. Nie tak jak w innych 
miejscowościach, do których przyjecha-

li ludzie z jednej czy dwóch kre-
sowych wsi i znali się 

od początku. 

Z Markiem Iwlewem, 
ustępującym wójtem 
Trzebiela, o specyfi ce pracy 
na tym stanowisku 
i sytuacji gminy rozmawia 
Andrzej Buczyński.

Jak długo sprawował pan 
obowiązki wójta?
- Osiem lat, równo dwie kadencje. 
Pierwsze ślubowanie składałem 13. 
grudnia 2010 roku. Ale w tym urzędzie 
pracowałem przez 18 lat, wcześniej ja-
ko inspektor i kierownik. Zaczęło się od 
wydawania decyzji na wycinkę drzew, 
potem decyzje środowiskowe, gospo-
darka nieruchomościami, infrastruk-
tura, inwestycje, straże pożarne. Zadań 
różnych było mnóstwo. Kawał życia.

Nie jest pan mieszkańcem gminy 
Trzebiel.
- Takie miałem wręcz zarzuty, ale uwa-
żam, że to dobrze być z zewnątrz, ponie-
waż na gminę mogłem patrzeć obiektyw-
nie. To mi pomagało w pracy.

Nikt nie zna gminy lepiej, niż pan?
- Wydaje mi się, że gminę znam bardzo 
dokładnie. Może nie każdego mieszkań-
ca z imienia i nazwiska, ale z widzenia to 
chyba 99 procent ludzi i każdy problem, 
z którymi do urzędu przychodzili. 

Jaka jest ta gmina?
- Gmina jest fajna, ale trudna ze wzglę-
du na rozległość i rozdrobnienie. 34 miej-
scowości i odległości między nimi to du-
że wyzwanie. Odbija się to przede wszyst-
kim na infrastrukturze i oświacie. Na-
szym największym zadaniem było zwo-
dociągowanie gminy i niemal to już 
się udało. Łączyło się to 
często z pokona-
niem du-

żej ilości kilometrów rur, aby doprowa-
dzić wodę do pięćdziesięciu, czy nawet 
mniejszej liczby mieszkańców. Podob-
nie drogi. Trzeba było robić kilometry 
do jednej miejscowości. Czasem stawia-
no mi zarzuty, że nic się nie robi, ale je-
śli zrobiona była droga w jednej miejsco-
wości, to nie było tego widać w drugiej. 
Niemniej jednak, przez ostatnie dwie ka-
dencje nie pozostawiłem żadnej miejsco-
wości bez choćby najmniejszej nawet in-
westycji. Wydaje mi się, że lista zrealizo-
wanych zadań jest naprawdę długa. 

Co pan uważa za największy 
sukces?
- Udało mi się zaktywizować społeczeń-
stwo. W tych małych miejscowościach 
ludzie poczuli się gospodarzami swoje-
go terenu. Wcześniej było z tym różnie. 
Oczywiście, były wcześniej miejscowo-
ści w których realizowano różne inicjaty-
wy bez większego wsparcia z zewnątrz. 
Teraz dzieje się to praktycznie w każdej. 
Nie trzeba dużych pieniędzy, żeby ludzi 
popchnąć do działania, a samo to chyba 
w ogóle nie jest przeliczalne na pienią-
dze. Sąsiedzi widywali się na ulicy, ale 
nie rozmawiali ze sobą wiele lat. Te-
raz okazało się, że wielu z nich stało się 
wręcz przyjaciółmi. Z tego się najbardziej 
cieszę. 

Kiedyś słyszałem takie 
stwierdzenie, że w Trzebielu to nic 
się nie da zrobić.
- Tak, to pokutowało przez wiele lat. Żyją 
tu ludzie pochodzący z różnych rejonów 
Polski i nie tylko Polski. Po wojnie zosta-
ła tu też grupa autochtonów. Ciężko było 
im się zintegrować. Nie tak jak w innych 
miejscowościach, do których przyjecha-

li ludzie z jednej czy dwóch kre-
sowych wsi i znali się 

od początku. 
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Dziś jest inaczej. Przykładem niech 
będzie Stowarzyszenie Aktywnych Se-
niorów działające prężnie od trzech lat, 
a mające już chyba około siedemdziesię-
ciu czynnych członków. Liczba inicjatyw, 
które zrealizowali, pokazuje że jednak 
w Trzebielu można coś zrobić i dzieje się 
tu wiele. 

Jakiś czas temu powstał też ośrodek 
kultury.
- Ośrodek Kultury i Biblioteka w Trze-
bielu funkcjonuje dokładnie trzy lata. To 
też bardzo zintegrowało Trzebiel i oko-
lice. Nasze dzieci nie czują się teraz go-
rzej, niż dzieci z miasta, ponieważ mogą 
tam teraz pójść, pielęgnować i szlifować 
swoje talenty w różnych sekcjach - instru-
mentalnej, wokalnej, plastycznej. Można 
uczyć się języka obcego i wielu, wielu in-
nych rzeczy. Przyjeżdżają do nas kaba-
rety, organizowane są koncerty. W małej 
miejscowości można zrobić dużo. Nawet 
inni zaczęli nam tego zazdrościć. 

Jak wyglądają fi nanse gminy, 
pozwalają na inwestycje?
- Budżet nie jest aż taki mały, to oko-
ło 22 milionów. Ale wiele z tego pochła-
nia 500+ i wszelkie inne świadczenia, ale 
przede wszystkim oświata, na którą gmi-
na przeznacza połowę swojego budże-
tu. Wymaga ona jeszcze większych na-
kładów, niż przeznaczaliśmy do tej pory. 
Mając cztery szkoły, to naprawdę potęż-
ne wyzwanie. Jakoś udawało nam się to 
spiąć. 

Wiele inwestycji robiliśmy ze środ-
ków zewnętrznych unijnych i krajowych, 
ale też dużo metodą gospodarczą, tak 
jak na przykład wodociągi. Nasz Zakład 
Gospodarki Komunalnej i Mieszkanio-
wej wyposażyliśmy w odpowiedni sprzęt, 
przeszkoliliśmy ludzi, którzy od lat budo-
wali sieć za dużo mniejsze pieniądze, ani-
żeli wychodziło to z kosztorysów inwesty-
cyjnych. Zwodociągowanie jednej miej-
scowości to koszt około 1,5 miliona, a my 
to robiliśmy za kilkaset tysięcy. Przede 
wszystkim robili to nasi ludzie, którzy 
później obsługiwali tą sieć. Dzięki temu 
roboty były wykonywane porządnie, aby 
potem uniknąć awarii.

Położyliśmy też w podobny spo-
sób wiele kilometrów chodników. Były na 
pewno potrzebne, ale i potrzeb w tym za-
kresie jest jeszcze sporo. Część została 
wykonana we współpracy ze starostwem. 
Pierwsze, jeszcze za poprzedniego staro-
sty Marka Cieślaka, powstały w Dębince, 
później w Strzeszowicach, Niwicy, Cza-
plach.

Kasa nie pozwala na zbytnią 
rozrzutność.
- Tej kasy jest niewiele, w stosunku do 
wszystkich potrzeb. Wszyscy widzimy, ile 
ich jest. Dodatkowy zastrzyk 10-20 milio-
nów na inwestycje, też nie byłby bardzo 
widoczny.

Sto milionów by wystarczyło na 
wszystko?
- Nie ma takiej możliwości. Nie wystar-
czyłoby to na kanalizację. Taka kwota za-
łatwiłaby sporo problemów, ale i tak zo-
stałoby wiele do zrobienia. 

Pozyskiwaliście środki zewnętrzne, 
aby wesprzeć budżet?

- Udało nam się pozyskać około 11 mi-
lionów w czasie moich dwóch kaden-
cji, ale tak naprawdę najwięcej zosta-
ło pozyskanych w ostatnich kilku la-
tach. Wydaliśmy je przede wszyst-
kim na drogi. Także na rewitalizację 
centrum Trzebiela, która jest obec-
nie realizowana. Będzie też rewitali-
zacja w Nowych Czaplach, choć obec-
nie są tam problemy z wykonawca-
mi - jesteśmy na razie po kilku ne-
gatywnych przetargach. Część środ-
ków jest przeznaczonych na remont 
ośrodka kultury. Podpisaliśmy poro-
zumienie na pozyskanie wozu bojo-
wego dla Ochotniczej Straży Pożarnej 
w Trzebielu. Jest umowa na moder-
nizację świetlicy wiejskiej w Żarkach 
Wielkich. Z dofinansowania powsta-
ło też wiele placów zabaw na terenie 
gminy. Wcześniej zmodernizowaliśmy 
ze środków unijnych stacje uzdatnia-
nia wody. Ośrodek Pomocy Społecznej 
korzystał ze środków na programy ak-
tywizacji społeczeństwa. Były też re-
monty i doposażenia świetlic. 

Gmina działa na bieżąco i samego 
momentu zmiany na fotelu wójta 
można nawet nie zauważyć.
- Tak i chyba na tym to powinno polegać. 
Jest tak zwana ciągłość władzy. Jest je-
den wójt, przychodzi kolejny. Ale zada-
nia są zaplanowane, jakieś umowy pod-
pisane. Każdy nowy wójt ma pewnie no-
we spojrzenie na rzeczywistość, ale za-
dania, które są realizowane, nie są po-
mysłami wójta, czy odchodzącej rady. 
To przede wszystkim pomysły mieszkań-
ców. Rewitalizacje Trzebiela i Nowych 
Czapli były poprzedzone wieloma kon-
sultacjami, spotkaniami, pracami w gru-
pach roboczych. 

Więc nikt nie powie, że urzędnicy 
wszystko sami wymyślają.
- Tu w Trzebielu szeroko krytykowane 
jest teraz postawienie fontanny, która 
była pomysłem samych mieszkańców. 
Gmina zapłaci za nią 15 procent warto-
ści i nie sądzę, żeby kiedykolwiek póź-
niej była zrobiona z własnych środków. 
Przykre jest tylko to, że osoby z komitetu 
rewitalizacyjnego krytykują projekt, któ-
ry sami tworzyli i opiniowali. To trochę 
dziwne. A fontanna posadzkowa, szcze-
gólnie przy tak gorącym lecie, jakie mie-
liśmy w tym roku, ulży wielu mieszkań-
com, szczególnie tym najmłodszym. Je-
stem tego pewien. Fontanna jest tyl-
ko szczegółem całego projektu. Cho-
dzi przede wszystkim o całą nową płytę 
rynku, ale udało nam się przy tym “prze-
mycić” również remont kilkuset metrów 
dróg w centrum. 

Mówi się, że wójtem jest się przez 
całą dobę. Pracował pan całymi 
dniami?
- Wolnego czasu zawsze brakowało. Chy-
ba jest to naprawdę praca całodobowa. 
Od momentu przegranych wyborów śpię 
spokojnie. A tak człowiek się budził w no-
cy i myślał, jak rozwiązać dany problem. 
Do kogo zadzwonić, do jakich drzwi za-
pukać, gdzie pojechać, żeby coś załatwić. 
Nawet na urlopie zawsze odbierałem te-
lefony. Bycie wójtem, to nie jest 8-godzin-
na praca od 7.00 do 15.00, tylko tak na-
prawdę całą dobę. 

Ciężka praca.
- Lekka nie jest. Kiedy decydowałem się 
startować na wójta 8 lat temu i tak na-
prawdę byłem namawiany przez wie-
le osób, to i tak bardzo długo mówiłem 
“nie”. Z racji tego, że pracowałem nie-
daleko wójta i widziałem, jak ta praca 
wygląda. W końcu się tego podjąłem, 
a mam taki charakter, że oddaję się 
pracy w stu procentach. Żadnych pół-
środków. Na tym niestety często cierpi 
przede wszystkim rodzina. Nie ma wol-
nego czasu dla rodziny, bo najpierw my-
śli się o gminie, a dopiero później o naj-
bliższych. W moim przypadku o żonie 
i synu. Tato, dziś sobota, będziesz? Z re-
guły była odpowiedź “nie”, bo tu spo-
tkanie, tam zebranie, wyjazd, czy fe-
styn. Mówiłem, że muszę pojechać cho-
ciaż na godzinkę, a zazwyczaj trwa-
ła ona kilka godzin. Wójt jest w pracy 
przez większość sobót, wiele niedziel 
i świąt. Podczas takich imprez rozma-
wia się też z ludźmi o ich sprawach. Po-
znaje się ich problemy i stara się je roz-
wiązać nawet na miejscu. 

Nie żałuje pan swojej decyzji 
podjętej 8 lat temu?
- Nie żałowałem ani przez chwilę. Jak już 
coś robię, to do końca. Wiadomo, czasem 
przychodziły takie chwile, kiedy się za-
stanawiałem, po co mi to było. Ale to by-
ły dosłownie momenty zwątpienia. Przed 
tymi wyborami też długo się zastanawia-
łem, czy w ogóle jeszcze startować. Cza-
sami zwyczajnie brakuje sił i zdrowia, 
a na zwolnienie lekarskie nie ma cza-
su pójść. Przez 8 lat na chorobowym by-
łem dwa razy, tylko dlatego, że lekarz nie 
chciał mnie wypuścić ze szpitala. 

Gdyby pan jednak został ponownie 
wójtem…
- Musiałoby wystarczyć sił, żeby te ko-
lejne pięć lat pełnić tą funkcję. Poza tym 
wiele rzeczy jest w gminie tak poukła-
danych, że z rozpędu łatwiej się pracuje 
i rozwiązuje znane już problemy ludzi. 
Nowemu wójtowi jest trudniej, bo w mie-
siąc nie pozna spraw mieszkańców. Cza-
sem do tego trzeba wręcz lat. 

Co teraz? Odpoczynek?
- Na pewno odpoczynek, tego potrzebuję. 
A później zobaczymy, jeszcze nie zdecy-
dowałem. Teraz przede wszystkim musia-
łem dokończyć swoją pracę, żeby wszyst-
kie sprawy były na tyle dopięte, by można 
je było kontynuować. Nie zostawiam po 
sobie bałaganu. 

A urząd pracuje nadal, jak pracował.
- Myślę, że jest tu bardzo dobra kadra. 
Wielu ludzi jest naprawdę fachowcami 
w swoich dziedzinach. Urząd jest nieduży, 
jak na tak rozległą gminę, dlatego urzęd-
nicy są przeciążeni wręcz zadaniami, po-
nieważ muszą być ekspertami w wielu róż-
nych dziedzinach i specjalizacjach. Cho-
ciażby tegoroczna akcja susza zarządzo-
na przez wojewodę, do której musieliśmy 
skierować pracownika, aby jeździł i szaco-
wał straty przez kilka miesięcy. 

Będzie pan obserwował pracę 
następcy?
- Niekoniecznie pracę. Na pewno będę 
przyglądał się rozwojowi gminy, bo po 
18 latach mojej pracy tutaj, nie mógłbym 

przejść obok tego obojętnie. Cały czas ki-
bicuję gminie Trzebiel i ludziom tu miesz-
kającym.

Co czeka następnego wójta?
- Palących problemów jest wiele. Trze-
ba dokończyć wodociągowanie gminy, 
a w niektórych miejscowościach sieć jest 
już na tyle stara, że trzeba zacząć myśleć 
o wymianie. Częste awarie nie pozwolą 
spać spokojnie. Temat dróg nigdy się nie 
skończy, to działania na dziesiątki wręcz 
lat. Kanalizacja, która dopiero w tym ro-
ku została rozpoczęta przez gminę. Ko-
lejna sprawa, to przedszkole, na budo-
wę którego nie dostaliśmy na razie środ-
ków. To historia o tyle ciekawa, że nie do-
staliśmy dofinansowania ze względu na 
punkty. Po odwołaniach, kiedy już zosta-
ły podpisane przez urząd marszałkowski 
umowy z innymi gminami, okazało się, 
że dostaliśmy największą liczbę punk-
tów w całym województwie. Jednak z ra-
cji wyczerpania środków, umowa z nami 
nie została podpisana. Tak to wyglądało. 
Nie chodzi czasem o pisanie, ale o dosta-
nie. Mimo to, przedszkole cały czas jest 
tematem, który trzeba rozwiązać. Ogól-
nie rzecz biorąc, system oświaty jest te-
matem, nad którym cały czas trzeba pra-
cować i udoskonalać, żeby nie tylko on, 
ale cała gmina mogła funkcjonować, 
z racji pieniędzy, jakie trzeba na to wy-
dawać, a subwencja wystarcza na poło-
wę wydatków. 

Dlaczego zostaje się wójtem?
- Pytanie, na które chyba nie potrafię od-
powiedzieć. Zostałem wójtem, bo byłem 
mocno do tego namawiany. Poprzedni 
wójt Eugeniusz Olejniczak zapowiadał 
odejście na emeryturę, więc nie wcho-
dziłem z nim w szranki. Nie ukrywam, 
że od początku z nim współpracowałem 
i w wielu sprawach mi pomógł. 

W wyborach ludzie decydują tak, 
jak decydują. Czasami trudno to wyja-
śnić. To czasami kwestia dnia, jakiejś 
sprawy, podejścia. Zaskoczyły mnie na 
przykład wyniki wyborów na radnych. 
Osoby, które od lat pracowały na rzecz 
społeczeństwa, pozyskiwały pieniądze 
z różnych programów, zrealizowały wie-
le inicjatyw� nie przeszły. 

To źle dla gminy?
- Nie mam do nikogo za to pretensji. 
Jest demokracja, więc wygrywa lepszy, 
ale czy wygrywa lepsze, to się okaże za 
jakiś czas. Wtedy dopiero mieszkańcy 
będą mogli zweryfikować, czy wybrali 
lepiej, czy gorzej. Mojemu następcy i no-
wym radnym życzę wszystkiego najlep-
szego.

Wynik wyborczy jest następstwem 
kampanii.
- W kampanii wyborczej trudno mi by-
ło obiecywać, a wręcz nie obiecywa-
łem, bo realnie wiedziałem, na ile nas 
stać. Mówiłem o konkretnych działa-
niach i realnych planach. Tylko to mo-
głem ludziom zaoferować i nie potrafił-
bym obiecywać rzeczy, których nie był-
bym w stanie zrealizować. Nie obietnice 
i mrzonki, ale konkrety. Nie potrafiłbym 
później spojrzeć drugiemu człowiekowi 
w oczy, gdybym już wcześniej wiedział, 
że nie mogę czegoś zrealizować, a obie-
całem. 
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Towarzystwo Upięk-
szania Miasta wyraża swo-
je zaniepokojenie planami 
wycinki drzew w zachod-
niej części Parku Miej-
skiego (Bażanciarni i oko-
licach Wzgórza Winne-
go). Zwracamy się z ape-
lem o ponowne rozważenie 
decyzji odnośnie planowa-
nej wycinki drzew w trak-
cie planowanych prac re-
witalizacyjnych, jak rów-
nież celowości wykonania 
zaprojektowanego zalewu 
i układu ścieżek.

Nasze miasto bo-
ryka się od lat z proble-
mem złej jakości powie-
trza. W związku z tym każ-
de drzewo, jako naturalna 
osłona przed zanieczysz-
czeniami atmosfery jest 
w Żarach niezwykle cenne. 

W ostatnich latach 
zostało usuniętych wiele 
drzew i tak np. w maju br. 
na zlecenie Polskich Linii 
Kolejowych wycięto drze-
wa przy ul. Jana Długosza, 
a niewiele wcześniej usu-
nięto całą aleję topoli pod-
czas modernizacji przez 
Powiat Żarski ulicy Stani-
sława Moniuszki. W miej-
sce wyciętych drzew nie 
pojawiły się nasadzenia 
kompensacyjne, lub w bar-
dzo ograniczonym zakre-
sie, z czego np. część no-
wych drzew przy ul. S. Mo-
niuszki zdążyła uschnąć. 
Można oczywiście tę spra-
wę zbyć stwierdzeniem, że 
to inwestycja i droga po-
wiatu, a nie miasta. Jednak 
miasto i jego zieleń tworzy 
nierozerwalną całość – bez 
rozróżnienia co miejskie, 
a co powiatowe.

Zagrożona wycin-
ką była też aleja niezwy-
kle skutecznych w oczysz-
czaniu powietrza platanów 
rosnących wzdłuż ul. Juliu-
sza Słowackiego. W tym 
roku odebrano też status 
pomnika przyrody dwóm 
potężnym drzewom - buko-
wi zwyczajnemu odmia-
ny czerowonolistnej obwo-
dzie pnia 4,40 m rosnące-
mu przy ul. Zakopiańskiej 
oraz pięknemu klonowi po-
spolitemu przy ul. Wincen-
tego Witosa, który nie wy-
kazywał żadnych uszko-
dzeń ani chorób. Zgodzono 
się także na wycinkę zdro-
wego dębu przy ul. Kazi-
mierza Pułaskiego na Ku-
nicach. 

Wycinanie potężnych 
drzew trwa krótko, ale no-
wo sadzone drzewa przyj-
mują się opornie, a te, któ-
re się przyjęły rosną przez 
wiele lat. Przykładem 
jest pas drzew, który miał 
chronić Osiedle Moniusz-
ki od uciążliwości zakładu 
produkującego materiały 
drewnopochodne i obwod-
nicy miejskiej. Wiele z za-
sadzonych drzew nie prze-
trwało, natomiast te, któ-
re rosną potrzebują jeszcze 
wielu lat by mogły spełniać 
swoją funkcję. 

Warto w tym miej-
scu przytoczyć opinię ce-
nionego praktyka, mgr 
inż. Urszuli Bąk, specja-
listy ogrodnictwa: Wszę-
dzie chroni się to, co już 
jest i to, co jest „dzikie”. 
Dlaczego? Dlatego, że 
te wszystkie dziczki ma-
ja o wiele większe szanse 
by przetrwać w niesprzy-

jających warunkach: su-
szy, niskich temperatu-
rach czy zanieczyszczeniu. 
Od dłuższego czasu wra-
ca się do dzikich i natu-
ralnych form, bo tylko one 
nadają się na tereny miast. 
Mamy park, z rosnącym 
już zadrzewieniem i chce-
my to zniszczyć? Zastąpić 
czymś? Czymś, co prawdo-
podobnie będzie słabsze, 
mniej odporne. Kto to bę-
dzie podlewał? Nie szkoda 
publicznych pieniędzy?

Argumenty zwolen-
ników wycinania drzew 
w mieście, o zagrożeniu 
płynącym z łamiących się 
gałęzi, czy przewracają-
cych się konarów wynikają 
z dotychczasowego braku 
odpowiedniej troski i dba-
łości o stan drzewostanu 
w mieście.

Zresztą jest to pro-
blem nierozwiązany od lat. 
We wrześniu 1961 r. Ko-
misja Budownictwa i Go-
spodarki Komunalnej Po-
wiatowej Rady Narodo-
wej polecała, aby w sto-
sunku do „kompleksu zie-
leńców” między „ul. Po-
znańską, a 9 maja wzdłuż 
Świerczewskiego i między 
9 maja, a Zygmunta Stare-
go wzdłuż ul. Świerczew-
skiego”: Przeanalizować 
dokumentację projektową 
i nie dopuścić do dalsze-
go usuwania i tak skąpe-
go na naszych zieleńcach 
starodrzewia. Miejska Ra-
da Narodowa powinna nie-
zwłocznie przystąpić do 
zorganizowania własnego 
ogrodnictwa wraz ze szkół-
ką zadrzewieniową.

Uważamy, że nale-

ży w Urzędzie Miejskim 
zorganizować samodziel-
ne stanowisko specjalisty 
odpowiedzialnego za regu-
larną kontrolę stanu drzew 
i zieleni miejskiej. Musi to 
być osoba o odpowiednio 
wysokiej wiedzy meryto-
rycznej i doświadczeniu, 
która zadba, aby wycinek 
drzew w naszym mieście 
było jak najmniej, oraz po-
jawiały się w sposób prze-
myślany, nowe nasadzenia. 
Koniecznym jest także ko-
ordynacja działań z powia-
tem. 

Z dzisiejszej prak-
tyki wynika, że wiele sa-
dzonych drzew nie przyj-
muje się z powodu braku 
nadzoru nad procesem sa-
dzenia i pielęgnacji. Z ko-
lei brak regularnych przy-
cinek pielęgnacyjnych pro-
wadzi do sytuacji, gdy pod-
czas wichur faktycznie ła-
mią się gałęzie, a potarga-
ne drzewa nadają się jedy-
nie do wycinki.

Kolejną sprawą jest 
kwestia planowanego 
sztucznego zbiornika wod-
nego (nazywanego w do-
kumentacji „stawem”). 
Wedle dostępnej w BIP 
dokumentacji, będzie to 
zbiornik sztucznie napeł-
niany wodą, a ilość zapro-
jektowanych urządzeń fil-
tracyjnych budzi zastrze-
żenia odnośnie skutecz-
ności oczyszczania stoją-
cej w nim wody. Także za-
chowanie szczelności owe-
go zbiornika będzie trudne, 
a założone wskaźniki paro-
wania wody, wskazują na 
wysokie koszty utrzymania 
go w przyszłości. Najwięk-

szym jednak problemem 
jest jednak fakt pozbawie-
nia Żarki polderu przeciw-
powodziowego – miejsca, 
gdzie ta rzeczka regular-
nie wylewała. Dziś po li-
kwidacji zbiornika reten-
cyjnego przy ul. Piastow-
skiej istnieje realne zagro-
żenie podtopieniami wo-
dami Żarki podczas inten-
sywnych opadów. Będzie 
to także realne zagrożenie 
dla planowanego zbiornika 
w parku. 

W doniesieniach me-
dialnych można było spo-
tkać się ze stwierdzenia-
mi, że ów staw będzie od-
tworzeniem istniejącego 
tu wcześniej zbiornika. 
Nie jest to jednak do koń-
ca prawda. Stawu nie ma 
wyszczególnionego w „In-
wentaryzacji powierzch-
niowej terenów komunal-
nych miasta Żary” z grud-
nia 1953 r., jest nato-
miast mowa, że rzeczo-
ny teren służy „do urzą-
dzenia sztucznego lodowi-
ska”. I tak też istotnie było 
– przed wojną tu również 
żaden staw nie istniał, za 
to miejsce służyło zimą za 
lodowisko miejskie. Staw 
funkcjonował tu krótko – 
w drugiej połowie lat 50. 
i zniknął za sprawą przy-
krycia koryta Żarki płyta-
mi betonowymi w 1959 r. 
Nieprawdziwymi są tak-
że stwierdzenia, iż obec-
ne prace przywracają daw-
ny układ ścieżek w tej czę-
ści parku. Łatwo to stwier-
dzić porównując załączo-
ne przedwojenne plany ka-
tastralne tego terenu ze 
współczesną dokumentacją 

projektową. 
O ile we wschodniej 

części parku istniał rzeczy-
wiście w XVIII w. geome-
tryczny park w stylu fran-
cuskim, a w drugim dzie-
sięcioleciu XX w. powstał 
regularny, modernistycz-
ny Park Miejski, to w czę-
ści wschodniej krajobraz 
kształtowany był według 
zasad parku angielskiego. 
A zatem nie było tu regu-
larnego układu dróg, ani 
schodów, które obecnie 
mają pojawić się w wielu 
miejscach. 

Wobec powyższego, 
mimo iż projekt wszedł już 
w fazę realizacji uważamy, 
że należy przede wszyst-
kim ocalić jak największą 
liczbę obecnie rosnących 
w parku drzew, a także mi-
mo wszystko zrezygnować 
z budowy zalewu, którego 
funkcjonalność jest wąt-
pliwa. W przyszłości je-
go utrzymanie będzie ge-
nerować wysokie kosz-
ty dla budżetu miasta. Za-
oszczędzone środki war-
to przeznaczyć na parko-
we rzeźby, czy obiekty ma-
łej architektury ogrodowej, 
jak również sportowej (np. 
kamienne stoły do ping – 
ponga, czy tor minigolfa).

Warto także w przy-
szłości, by w przypad-
ku tak dużych inwestycji 
związanych z miejską zie-
lenią prowadzone były sze-
rokie konsultacje społecz-
ne z udziałem organizacji 
społecznych i mieszkań-
ców Żar.

Towarzystwo 
Upiększania Miasta

List Towarzystwa Upiększania Miasta 
w sprawie planowanej wycinki drzew 
w parku przy al. Jana Pawła II

LISTY OPINIE POLEMIKI

AUTOREKLAMA
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Wynajmujący: POCZTA POLSKA S.A. z siedzibą w Warszawie, 00-940 Warszawa, ul. Rodziny Hisz-
pańskich 8.
Prowadzący przetarg: Poczta Polska S.A., Pion Infrastruktury Obszar Operacyjny ds. Nierucho-
mości w Poznaniu, ul. Głogowska 17, 60-943 Poznań.
Miejsce przetargu: Poczta Polska S.A. Pion Infrastruktury, Obszar Operacyjny ds. Nieruchomości 
w Poznaniu Dział Administrowania Nieruchomościami i Konserwacji, ul. Elektronowa 1, 65-900 
Zielona Góra, pokój nr 213.

Poczta Polska S.A. Pion Infrastruktury Obszar Operacyjny ds. Nieruchomości 
w Poznaniu ogłasza przetarg pisemny na wynajem lokalu mieszkalnego o po-
wierzchni użytkowej 72,30 m² zlokalizowanego na I piętrze budynku mieszkal-
no-usługowego położonego na nieruchomości gruntowej zabudowanej w miej-
scowości 68-343 Brody przy Plac Zamkowy 3.

Okres trwania umowy:
2 lata
Charakterystyka nieruchomości: Nieruchomość znajduje się w centrum miejscowości. W sąsiedz-
twie nieruchomości znajduje się zabudowa usługowo-handlowa, mieszkalna oraz oświatowa. Na 
parterze budynku znajduje się Filia Urzędu Pocztowego Brody. Dostęp do lokalu przeznaczonego 
do wynajmu jest przez całą dobę, niezależnie od godzin otwarcia Filii Urzędu Pocztowego.
Przedmiot najmu:
Łączna powierzchnia użytkowa lokalu mieszkalnego wynosi – 72,30 m 2 , na którą składa się 6 
pomieszczeń: pokój o powierzchni 12,70 m², pokój o powierzchni 15,00 m², pokój o powierzchni 
16,50 m² kuchnia o powierzchni 10,00 m², łazienka + wc o powierzchni 4,20 m²,  przedpokój o 
powierzchni 13,90 m². W pomieszczeniach lokalu zamontowane są grzejniki płytowe. Stolarka 
okienna drewniana, oszklenie pełne. Drzwi wejściowe drewniane w stanie dobrym. Podłogi – w 
pokojach podłoga drewniana pokryta wykładziną PCV, w łazience płytki
ceramiczne w stanie dobrym. Otynkowanie ścian i sufitów w stanie ogólnym dobrym, wskazane 
malowanie pomieszczeń. Lokal wyposażony w instalacje: elektryczną, wodno-kanalizacyjną, cen-
tralnego ogrzewania z lokalnej kotłowni olejowej – wszystkie instalacje są sprawne. Ogólny stan 
techniczny określić można jako dobry.
Wywoławcza stawka czynszu za lokal mieszkalny wynosi: 8,57 zł netto/m 2 miesięcznie.
Szczegółowe informacje na temat przetargu i warunków najmu zostały zawarte w projekcie umo-
wy najmu, z którą można się zapoznać siedzibie Poczta Polska S.A. Pion Infrastruktury, Obszar 
Operacyjny ds. Nieruchomości w Poznaniu Dział Administrowania Nieruchomościami i Konser-
wacji, ul. Elektronowa 1, 65-900 Zielona Góra pok. 213. tel. 502 016 543 w godzinach od 8 00 do 
14 00 .

Termin i miejsce składania ofert: 03.12.2018 rok do godz. 10.00. Miejsce: Poczta Polska S.A. Pion 
Infrastruktury, Obszar Operacyjny ds. Nieruchomości w Poznaniu Dział Administrowania Nieru-
chomościami i Konserwacji, ul. Elektronowa 1, 65-900 Zielona Góra pok. 213.

Termin i miejsce otwarcia ofert: 03.12.2018 rok godz. 11.00. Miejsce: Poczta Polska S.A. Pion 
Infrastruktury, Obszar Operacyjny ds. Nieruchomości w Poznaniu Dział Administrowania Nieru-
chomościami i Konserwacji, ul. Elektronowa 1, 65-900 Zielona Góra pok. 213.

Warunkiem przystąpienia do przetargu jest:
1. Złożenie przez Oferenta podpisanego Formularza zgłoszenia uczestnictwa w przetargu stano-
wiącym załącznik do niniejszego ogłoszenia. Oświadczenia o zapoznaniu się z projektem umowy 
najmu i przyjęciu zawartych w w/w dokumentach warunków bez zastrzeżeń, jak również oświad-
czenie, że zapoznał się ze stanem technicznym pomieszczeń przeznaczonych do wynajmu.
2. Wpłacenie wadium w kwocie:
Lokal mieszkalny: 1858,83 zł
na konto nr: 85 1320 0019 0099 0718 2000 0025 prowadzone w Bank Pocztowy S.A. w terminie do 
dnia 30.11.2018 r. przy czym jako termin wpłaty rozumiany jest termin uznania wpłaty na rachun-
ku Poczty Polskiej S.A. z dopiskiem na przelewie w rubryce tytułem 
„PI Poznań przetarg - lokal mieszkalny Brody Plac Zamkowy 3”
Wadium złożone przez Oferenta przepada na rzecz Spółki, gdy oferent, którego oferta została 
przyjęta, uchylił się od zawarcia umowy w wyznaczonym terminie.
3. Wymagane dokumenty należy przesłać w zamkniętej kopercie na adres: Poczta Polska S.A. Pion 
Infrastruktury, Obszar Operacyjny ds. Nieruchomości w Poznaniu Dział Administrowania Nieru-
chomościami i Konserwacji, ul. Elektronowa 1, 65-900 Zielona Góra z dopiskiem 
„Przetarg – wynajem lokalu mieszkalnego w Brodach – termin 03.12.2018”.

Okres wiązania ofert wynosi 2 miesiące tj. do dnia 03.01.2019 roku. Jedna złożona oferta wystar-
cza do odbycia przetargu.

Informacje na temat powierzchni oraz termin oględzin pomieszczeń można uzgodnić w dni po-
wszednie w godz. od 9.00 do 14.00 po uprzednim kontakcie z pracownikiem merytorycznym – p. 
Dariusz Nowicki tel. 502-016-543.
Pomieszczenia można oglądać do dnia 30.11.2018 r.

POCZTA POLSKA S.A. ZASTRZEGA SOBIE PRAWO UNIEWAŻNIENIA PRZETARGU W KAŻDYM 
CZASIE BEZ PODANIA PRZYCZYN I PONOSZENIA SKUTKÓW PRAWNYCH I FINANSOWYCH 

Z TEGO TYTUŁU.

OBWIESZCZENIE O PRZETARGU NA WYNAJEM LOKALU MIESZKALNEGO

REKLAMA

KRAJ W związku 
ze szczytem 
klimatycznym 
ONZ COP 2018 
w Katowicach, na 
granicy zostaje 
tymczasowo 
przywrócona 
kontrola 
graniczna.

Kontrola została przywróco-
na w czwartek, 22 listopada 
i potrwa do 16 grudnia. Nie 
oznacza to jednak powrotu 
przejść granicznych i szla-
banów. Kontrola realizowa-
na jest w oparciu o patro-
le Straży Granicznej z wy-
korzystaniem specjalistycz-
nego sprzętu, czyli mobil-
nych terminali i tzw. schen-
genbusów. Pojazdy te ma-
ją wyposażenie umożliwia-
jące funkcjonariuszom SG 
przeprowadzenie kontroli 
granicznej poza przejściem 
granicznym. Kontrolowa-
ne są jedynie osoby wjeż-
dżające do Polski. Odbywa 
się to w sposób wyrywko-

wy, a działania dostosowa-
ne są do realnego zagroże-
nia. Osoby i pojazdy są ty-
powane do kontroli na pod-
stawie analizy ryzyka oraz 
informacji przekazywanych 
przez służby państw sąsied-
nich. W przypadku ustalenia 
osób, które mogą stanowić 
zagrożenie dla bezpieczeń-

stwa lub porządku publicz-
nego, wydawane będą de-
cyzje o odmowie wjazdu do 
naszego kraju.

Wszyscy odwiedzają-
cy w tym czasie Polskę po-
winni być przygotowani na 
konieczność okazania do-
kumentów oraz zezwolić 
na sprawdzenie pojazdu, 

którym podróżują. W cza-
sie trwania tymczasowe-
go przywrócenia kontroli 
granicznej obywatele UE, 
EOG oraz innych państw, 
które nie należą do UE, ale 
na podstawie umów zawar-
tych z UE korzystają z pra-
wa do swobodnego prze-
mieszczania, mogą wjechać 

na terytorium Polski na 
podstawie ważnego dowo-
du osobistego lub paszpor-
tu. Obywatele państw trze-
cich muszą spełnić warunki 
wjazdu określone w prze-
pisach i posiadać paszport 
oraz wizę, jeśli jest wyma-
gana. Lista państw, których 
obywatele mogą podróżo-
wać do Polski bez wiz jest 
dostępna na stronie polskie-
go Ministerstwa Spraw Za-
granicznych.

Straż Graniczna po-
siada doświadczenie w za-
kresie tymczasowo przy-
wróconej kontroli gra-
nicznej, ponieważ kon-
trola była przywracana na 
polskiej granicy już trzy-
krotnie – podczas EURO 
2012, szczytu klimatyczne-
go w listopadzie 2013 ro-
ku oraz na Światowe Dni 
Młodzieży i szczyt NATO 
w 2016 roku. Zdobyte do-
świadczenia pokazują, że 
działania realizowane w ra-
mach tymczasowo przy-
wróconej kontroli granicz-
nej nie powodują istotnych 

utrudnień na drogach prze-
cinających granicę pań-
stwową.

Granicę można prze-
kraczać tylko w wyznaczo-
nych miejscach, a takich 
miejsc będzie na granicy 
lądowej w sumie 264: na 
granicy z Czechami – 142, 
ze Słowacją – 62, z Niem-
cami – 48, z Litwą – 12. 
Pełna lista stanowi załącz-
nik do Rozporządzenia Mi-
nistra Spraw Wewnętrz-
nych i Administracji z dnia 
18 października 2018 ro-
ku w sprawie przywróce-
nia tymczasowo kontroli 
granicznej (...) .Nadodrzań-
ski Oddział SG przywrócił 
kontrolę w dawnych przej-
ściach granicznych z Re-
publiką Czeską oraz z Re-
publiką Federalną Niemiec 
m.in. w Złotym Stoku, Bo-
boszowie, Kudowie-Sło-
ne, Lubawce, Jakuszycach, 
Zgorzelcu, Olszynie, Gu-
binie, Słubicach i Świecku. 
Kontrole są prowadzone 
także w portach morskich 
i na lotniskach. PAS

Powrót kontroli na granicy

Kontroli mogą się spodziewać wjeżdżający do Polski fot.Nadodrzański Oddział SG
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GMINA ŻARY 
100-lecie 
odzyskania 
niepodległości 
obchodziliśmy 
w różnych 
miejscach i w 
różny sposób, 
np. organizując 
festiwal piosenki. 
Najważniejsze 
było uczczenie 
tej wyjątkowej 
rocznicy.
Stowarzyszenie Zespołów 
Śpiewaczych „Śpiewajmy 
Razem” już po raz kolej-
ny zorganizowało w cza-
sie listopadowego Narodo-
wego Święta Niepodległo-
ści Gminny Festiwal Pio-
senki i Pieśni Patriotycznej. 
Tegoroczna, 7 edycja, zna-
komicie znakomicie wpi-

sała się w ogólnopolskie 
obchody. Po mszy świę-
tej w bieniowskim koście-
le i złożeniu kwiatów pod 
pomnikiem poświęconym 
powojennym osadnikom, 
uczestnicy przeszli do sa-
li w świetlicy wiejskiej. Po 
otwarciu festiwalu zgroma-
dzeni odśpiewali Mazur-
ka Dąbrowskiego, a potem 
przyszedł czas na prezenta-
cje artystyczne. 

Na scenie zaprezento-
wały się zespoły działające 
na terenie gminy wiejskiej 
Żary oraz gościnnie „Mo-
dry Len” z Górzyna, „Wi-
cinianki” z Wiciny i „Złoty 
Wiek” z Żar. Ze sceny po-
płynęły znane melodie, któ-
re śpiewała cała sala. Były 
też nowe utwory napisane 
specjalnie na festiwal.

Janina Wilga

Wyśpiewana rocznica

W tym wyjątkowym czasie nie mogło zabraknąć kwiatów dla tych, którzy po wojnie osiedlili 
się w Bieniowie fot.Jan Wilga

Mieszkańcy, goście i uczestnicy festiwalu, po mszy udali się pod pomnik Osadników Bieniowa fot.Jan Wilga

Karolinki z Grabika w patriotycznych barwach fot.Jan Wilga

Gratulacje składał wójt Leszek Mrożek fot.Jan Wilga
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ŻARY Pędził 
Aleją Wojska 
Polskiego. Nie 
zatrzymał się 
na wezwanie 
policjantów.
Do zdarzenia doszło po 
północy z soboty na nie-
dzielę 18 listopada. Poli-
cjanci kryminalni z żar-
skiej jednostki przemiesz-
czając się ulicami mia-
sta zauważyli mężczyznę 
kierującego samochodem 
marki Suzuki Wagon, któ-
ry z dużą prędkością je-
chał ul. Wojska Polskie-
go. Funkcjonariusze ru-
szyli za nim, włączyli sy-
gnały świetlne i dźwięko-
we, aby zatrzymać go do 
kontroli drogowej. Sie-
dzący za kierownicą po-
jazdu mężczyzna zigno-

rował sygnały i przyspie-
szył. Przejeżdżając przez 
ul. Wyzwolenia skręcił 
do lasu, gdzie co chwi-
lę zmieniał kierunek jaz-
dy przemieszczając się le-
śnymi drogami. Uciecz-
kę zakończył po kilku 
minutach. Kiedy zatrzy-
mał pojazd policjanci bły-
skawicznie podbiegli do 
niego, dokonując zatrzy-
mania 30-latka, w au-
cie przebywała również 
34-letnia pasażerka. 

Dziwne zachowanie 
mężczyzny i jego zmien-
ne nastroje spowodowa-
ły, że funkcjonariusze na-
brali podejrzeń, iż mo-
że on znajdować się pod 
działaniem narkotyków. 
W związku z tym wyko-
nano test, który potwier-
dził przypuszczenia funk-

cjonariuszy. Od mężczy-
zny pobrano krew do dal-
szych badań laboratoryj-
nych. Mieszkaniec Żar 
odpowie teraz za popeł-
nione przestępstwa. 

- Zgodnie z regula-
cjami prawnymi - kierow-
ca, który świadomie zmu-
si funkcjonariuszy do po-
ścigu i nie zatrzyma się 
mimo wydawanych mu 
poleceń w postaci sygna-
łów świetlnych i dźwię-
kowych, popełnia prze-
stępstwo zagrożone karą 
pozbawienia wolności do 
lat 5. Za kierowanie pod 
wpływem środków odu-
rzających lub psychotro-
powych grozi do dwóch 
lat pozbawienia wolno-
ści - informuje kom. Ane-
ta Berestecka, oficer pra-
sowy KPP w Żarach. PAS

Pogoń leśnymi drogami

POWIAT 
ŻAGAŃSKI 
Poszukiwany, 
który powinien 
odsiadywać 
karę więzienia, 
wpadł w ręce 
żagańskich 
funkcjonariuszy.

Funkcjonariusze Ogniwa 
Patrolowo-Interwencyjne-
go żagańskiej jednostki pa-

trolując obrzeża miasta, za-
uważyli w zaparkowany 
w lesie pojazd, posiadają-
cy zagraniczne tablice reje-
stracyjne. 

Kiedy podjechali do 
niego, by sprawdzić dla-
czego samochód jest tam 
zaparkowany, zobaczy-
li, że w pojeździe znajdują 
się dwaj mężczyźni, którzy 
wyraźnie byli zaskoczeni 
i niezadowoleni z obecno-
ści policjantów.

F u n k c j o n a r i u s z e 
sprawdzili ich tożsamość. 
Wówczas okazało się, że 
pasażer jest osobą poszu-
kiwaną, a w zakładzie kar-
nym spędzić powinien pra-
wie 2 lata. 38-latek zaczął 
się bardzo dziwnie i nerwo-
wo zachowywać. W trakcie 
czynności policjanci zna-
leźli przy nim 6 worecz-
ków foliowych z zawarto-
ścią metamfetaminy, wagę 
elektroniczną oraz ponad 

100 sztuk pustych strunó-
wek. 38-latek był zdziwio-
ny widokiem narkotyków. 
Twierdził, że nie wie w ja-
ki sposób znalazły się w je-
go saszetce.

Mieszkaniec powia-
tu żagańskiego został prze-
słuchany przez śledczych. 
Narkotyki zostały zabez-
pieczone. Za posiadanie 
narkotyków zgodnie z usta-
wą grozi kara pozbawienia 
wolności do 3 lat. PAS

Zatrzymanie poszukiwanego

Zatrzymany nie przyznawał się do posiadania narkotyków fot.Lubuska Policja

POWIAT ŻARSKI Funkcjonariusze 
Straży Granicznej z Tuplic 
zatrzymali cudzoziemców, którzy 
bezprawnie przebywali na terenie 
Polski.
Funkcjonariusze zatrzymali obywatela Mołdowy. 
W wyniku kontroli stwierdzono, że cudzoziemiec 
przeterminował swój pobyt na terytorium państw 
Schengen o 38 dni. W trakcie rozmowy oświadczył, 
że przyjechał z Niemiec. Tym samym wbrew prze-
pisom przekroczył granicę. Za popełnione wykro-
czenie został ukarany mandatem karnym. Dodatko-
wo cudzoziemiec otrzymał decyzję o zobowiązaniu 
do powrotu i będzie musiał opuścić Polskę. Funkcjo-
nariusze z Placówki Straży Granicznej w Tuplicach 
zatrzymali również obywatela Ukrainy, który w trak-
cie legitymowania przedstawił do kontroli swój pasz-
port wraz z zamieszczoną w niej wizą wydaną w celu 
wykonywania pracy. Jako dokument dodatkowy cu-
dzoziemiec przedstawił oświadczenie o powierzeniu 
wykonywania pracy, które miała wystawić firma ze 
Strzelec Opolskich. Uwagę funkcjonariuszy wzbu-
dził fakt, iż oświadczenie to nieznacznie różni się 
od autentycznego. W trakcie rozmowy z funkcjona-
riuszami cudzoziemiec przyznał się, iż wizę tę uzy-
skał na podstawie podrobionego oświadczenia o po-
wierzeniu wykonywania pracy i że nie podjął pracy 
w Polsce, a wizę wykorzystał w celu zarobkowego 
wyjazdu do Niemiec. 

Cudzoziemca zatrzymano za posługiwanie się 
wyłudzoną polską wizą krajową, tj. o czyn z art. 273 
kk. W wyniku kontroli legalności pobytu stwierdzo-
no również, że cel i warunki planowanego pobytu 
obywatela Ukrainy są niezgodne z deklarowanym. 
Oznacza to, że będzie zobowiązany do opuszczenia 
Polski. PAS

Zatrzymania 
na granicy

Kierowca uciekał Aleją Wojska Polskiego fot.ARMG
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ŻARY Jeden 
z najlepszych 
towarów 
eksportowych 
miasta - Miejska 
Międzyszkolna 
Orkiestra Dęta 
Żarskiego Domu 
Kultury doczekała 
jubileuszu 25-lecia.

Miejska Międzyszkolna Orkie-
stra Dęta została utworzona decy-
zja władz miejskich w 1993 roku. 
Misję organizacji tego zespołu, 
z siedzibą w Państwowej Szko-
le Muzycznej I stopnia otrzymał 
Ryszard Kasztelan, kapelmistrz 
orkiestry. Wówczas rolę drugiego 
dyrygenta pełnił Eugeniusz Wi-
śniewski. W 2006 roku jego obo-
wiązki przejął Jarosław Przerada. 
To oni pozyskali dla zespołu mu-
zyków oraz instruktorów, m.in, 
Romana Wiśniewskiego, Ryszar-
da Brzostowskiego, Józefa Kar-
czewskiego, Tadeusza Niezgo-
dę, Andrzeja Głowackiego, Mi-
chała Olasę, którzy zajęli się pra-
cą z młodzieżą. Przyjęto wówczas 
69 uczniów do sekcji instrumen-
tów dętych blaszanych i drewnia-
nych oraz instrumentów perkusyj-
nych. W późniejszych latach in-
struktorami sekcji zostali: Grze-

gorz Nowak, Bronisław Gwiz-
dała, Tomasz Chyl, Agata Wo-
łoszyn, Stanisław Sikora, Jacek 
Wołoszyn, Marek Wołyńczuk, Ja-
rosław Przerada, Adam Dudzik, 
Jacek Markulak, Paweł Duziak, 
Noemi Jagielska, Oskar Zembik.

Umiejętności organizacyjne 
i muzyczne Ryszarda Kasztela-
na oraz Eugeniusza Wiśniewskie-
go sprawiły, że orkiestra szybko 
osiągnęła wysoki poziom arty-
styczny. Od 2000 roku orkiestra 
jest integralną częścią Żarskiego 
Domu Kultury. 

Praca od podstaw i koncerty
W roku 2017 pożegnał się z ze-
społem jego twórca i duch spraw-
czy wszelkich działań – Ryszard 
Kasztelan. Drugi dyrygent Jaro-
sław Przerada od tego momen-
tu pełni funkcję kapelmistrza, dy-
rygenta, a także instruktora mu-
zycznego.

Orkiestra skupia młodzież 
z Żar i okolic, która edukuje się 
w szkołach podstawowych, śred-
nich, a nawet na wyższych uczel-
niach. Uczniowie nabywają od 
podstaw umiejętności muzycz-
nych pod kierunkiem instrukto-
rów. Pogłębiają wiedzę z zakre-
su teorii muzyki, a przede wszyst-
kim uczą się pracy w zespole. 
Po kilku miesiącach intensyw-

nej pracy muzykują w orkiestrze 
wraz ze swoimi instruktorami.

Orkiestra ma bogaty, zróż-
nicowany repertuar, na który 
składają się światowe standardy 
muzyki rozrywkowej i poważ-
nej. Domeną Miejskiej Orkiestry 
Dętej są jednak utwory marszo-
we, co ma związek z charakte-
rem uroczystości, w których bie-
rze udział. Swój dorobek MOD 
prezentuje w czasie imprez maso-
wych, festynów, koncertów estra-
dowych, uroczystości patriotycz-

nych i religijnych na terenie mia-
sta Żary, województwa, kraju i za 
granicą. W ciągu 25 lat działalno-
ści zespół zagrał ok. 800 koncer-
tów.

Najlepsze przed nimi
Orkiestra uczestniczyła w wie-
lu festiwalach, konkursach kra-
jowych jak i zagranicznych, zdo-
bywając znaczące laury. Wystą-
piła również w programie TVP2 
w czasie Finału WOŚP w Warsza-
wie. W 2018 roku Miejska Orkie-

stra Dęta uświetniała wizytę Pre-
zydenta RP Andrzeja Dudy w Ża-
rach. 

Działalność zespołu to tak-
że spotkania z innymi orkiestra-
mi podczas wspólnych warsz-
tatów zakończonych koncerta-
mi. Osobne miejsce stanowi do-
roczne Święto Tuby, organizowa-
ne przez kierownictwo i młodzież 
orkiestry.

Orkiestrze wypada życzyć 
kolejnego, udanego ćwierćwie-
cza. oprac. PAS

Ćwierć wieku orkiestry

Orkiestra w pełnym szyku fot.ŻDK Żary

Szyk, prezencja, umiejętności fot.ŻDK ŻaryPrzy krojeniu torta też ktoś musi dyrygować fot.ŻDK Żary
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Osiągnięcia:
Miejska Orkiestra Dęta Żarskiego Domu Kultury oprócz 
pięknych koncertów ma na swoim koncie wiele nagród, 
wyróżnień i innych trofeów. Pięciokrotnie uczestniczyła 
w Inowrocławskim Festiwalu, zdobywając nagrody:
Puchar Starosty Inowrocławskiego za najlepiej wykona-
ny utwór obowiązkowy „Convergence” Larry`ego Ciarka 
pod dyrekcją Eugeniusza Wiśniewskiego 2001 roku.
Puchar Starosty Inowrocławskiego za najlepiej wykona-
ny utwór obowiązkowy „Kleine Ungarische Rhapsodie” 
pod dyrekcją Ryszarda Kasztelana w 2002roku.
Statuetka Lajkonika ufundowaną przez córkę kompo-
zytora Edwarda Maja za najlepiej wykonany utwór obo-
wiązkowy kompozytora polskiego „Miniatura”, pod dy-
rekcją Ryszarda Kasztelana w 2003 roku.

Do osiągnięć orkiestry należy także: 
II miejsce Srebrny Helikon na XXV Jubileuszowym Ogól-
nopolskim Festiwalu Młodzieżowych Orkiestr Dętych 
w Inowrocławiu w 1997 roku.
Puchar Przewodniczącego Powiatowej Rady Inowrocła-
wia za musztrę paradną na XXX Jubileuszowym Ogól-
nopolskim Festiwalu Młodzieżowych Orkiestr Dętych 
w Inowrocławiu w 2002 roku.
III nagroda za musztrę paradną na VII Międzynarodo-
wym Konkursie Młodzieżowych Orkiestr Dętych w Ja-
strzębiu Zdroju w 2000 roku.
II nagroda w Międzynarodowym Festiwalu Orkiestr Dę-
tych w Siklos na Węgrzech.
II nagroda — Srebrny Pas w II Międzynarodowym Festi-
walu Orkiestr Dętych, Decin 2001 Czechy.
Złote Pasmo w III Międzynarodowych Dniach Muzyki 
i Folkloru w Lesznie 2004 roku.
II miejsce w Przeglądzie Orkiestr Dętych „Babimost 05 „.
Puchar Burmistrza Babimost 2005.
I miejsce na Polsko — Niemieckim Festiwalu Orkiestr 

Dętych w 2006 roku w Sulęcinie — Puchar Burmistrza.
Puchar Burmistrza Przemkowa na IV Festiwalu Orkiestr 
Dętych Przemków 2006.
Srebrnego Róg w V Międzynarodowych Dniach Muzyki 
i Folkloru w Lesznie 2006 roku.
I miejsce „Puchar Burmistrza” na Festiwalu Orkiestr Dę-
tych Sulęcin 2007.
GRAND PRIX VI Międzynarodowych Dniach Muzyki 
i Folkloru Leszno 2007
I miejsce „Złoty Róg” na VIII Międzynarodowych Dniach 
Muzyki i Folkloru w Lesznie 2009.
I miejsce „Puchar Burmistrza” na Festiwalu Orkiestr Dę-
tych Sulęcin 2010.
Orkiestra została uhonorowana Krzyżem 11 Brygady 
Zmechanizowanej im. Hetmana Wielkiego Koronnego 
Stanisława Żółkiewskiego.
2005 roku Lubuski Zarząd Okręgowy PCK w Zielonej Gó-
rze nadał Miejskiej Międzyszkolnej Orkiestrze Dętej Zło-
ty Krzyżyk za działalność na rzecz PCK.
Złote Pasmo na X Międzynarodowych Dniach Muzyki 
i Folkloru Leszno 2011.
Srebrne Pasmo na XI Międzynarodowych Dniach Muzyki 
i Folkloru Leszno 2012.
Nagroda za Doskonałe Wykonanie Programu na XII Mię-
dzynarodowych Dniach Muzyki i Folkloru Leszno 2013.
Kapelmistrz Ryszard Kasztelan został odznaczony me-
dalem Zasłużony dla Kultury Polskiej przez Ministra Kul-
tury.
Złote Pasmo na XIII Międzynarodowych Dniach Muzyki 
i Folkloru Leszno 2014
Srebrne Pasmo na XIV Międzynarodowych Dniach Muzy-
ki i Folkloru Leszno 2015
Puchar na XIX Swarzędzkim Festiwalu Orkiestr Dętych 
im. Rajmunda Gronowskiego- Swarzędz 2017
II miejsce na Wojewódzkim Przeglądzie Orkiestr Dętych, 
Big-Bandów i Zespołów Mażoretek – Lubań 2018

Młodzi muzycy to przyszłość zespołu fot.ŻDK Żary

Przyjaciół orkiestry nie brakuje fot.ŻDK Żary

Ryszard Kasztelen to legenda orkiestry fot.ŻDK Żary

Podziękowania, rozmowy, wspomnienia fot.ŻDK Żary

Zasłużeni dla orkiestry fot.ŻDK Żary
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LUBSKO  
W Kościele p.w. 
Najświętszego 
Serca Pana 
Jezusa wystąpił 
z koncertem 
Józef Skrzek, 
znany muzyk, 
założyciel 
zespołu SBB.

Tytuł koncertu „Zmar-
twychwstanie” w bezpo-
średni sposób nawiązywał 
do 100. rocznicy odzyska-
nia Niepodległości Państwa 
Polskiego. Józef Skrzek 
w swojej muzyce zapre-

zentował swoisty manifest 
wierności i miłości do swo-
jej ziemi ojczystej- ziemi 
śląskiej. Śląsk zapłacił dużą 
daninę krwi, żeby znaleźć 
się w granicach odrodzone-
go Państwa Polskiego. 

Inicjatorem koncer-
tu był ks. proboszcz Zyg-
munt Mokrzycki. Dla pu-
bliczności, nie tylko z Lub-
ska i okolic, była to z pew-
nością duża gratka. Józef 
Skrzek to uznany muzyk, 
który tworzył znakomite 
projekty muzyczne na sce-
nie muzycznej lat siedem-
dziesiątych i osiemdziesią-
tych. JM

Zmartwychwstanie 
według Skrzeka

ŻARY Małgorzata 
Kalicińska, uznana 
powieściopisarka, 
spotkała się 
z Czytelnikami 
w Miejskiej 
Bibliotece Publicznej.

Blisko dwie godziny lekcyj-
ne bez przerwy Małgorzata Ka-
licińska odpowiadała na pytania 
Czytelników. Autorka opowiada-
ła o swoim warsztacie twórczym, 
różnych sytuacjach związanych 
z powstawaniem kolejnych po-
wieści, a także perypetiami zwią-
zanymi z  ekranizacją telewizyjną 
serii „Rozlewisko”. Serial „Dom 

nad rozlewiskiem” cieszy się du-
żą popularnością, ale sama autor-
ka dystansuje się od telewizyj-
nej produkcji, która nie do końca 
spełniła pokładane w niej nadzie-
je i oczekiwania autorki. Sporą 
część spotkania autorka poświę-
ciła swoim podróżom po świe-
cie, w szczególny sposób zwra-
cając uwagę na państwa azjatyc-
kie - Koreę Południową i Japo-
nię. W Korei jakiś czas swojego 
życia mieszkała, jest zafascyno-
wana kulturą i kuchnią tego kra-
ju. Ciekawe i żywe spotkanie za-
kończyło się oblężeniem autorki, 
ponieważ zainteresowanych uzy-
skaniem autografu w książce, nie 
brakowało. PAS

Powieściopisarka w bibliotece

Zainteresowanych otrzymaniem autografu nie brakowało fot.Paweł Skrzypczyński

Rocznica 100-lecia odzyskania niepodległości była wyjątkową okazją na zorganizowanie koncertu fot.Jan Mazur

Publiczność w skupieniu wysłuchała koncertu fot.Jan Mazur
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ŻARY Aż dwadzieścia 
drużyn w kategoriach 
Żak i Orlik  
rywalizowało 
podczas turnieju 
o Puchar Starosty 
Żarskiego, 
zorganizowanego 
w Powiatowym 
Centrum Sportu 
w Żarach.
W każdej z kategorii do turnieju sta-
nęło po dziesięć drużyn z różnych 
miejscowości z terenu powiatu żar-
skiego - Żar, Lubska, Jasienia, Łęk-
nicy, Brodów, Sieniawy Żarskiej, 
Grabika i Olbrachtowa. Niejako go-
ścinnie swoją reprezentację Orlików 
wystawił UKS Czarni Żagań.

Końcowa klasyfikacja Ża-

ków wygląda następująco:
1. Budowlani Lubsko
2. UKS Promień Żary
3. UKS Victoria Jasień
4. ŁKS Łęknica
5. AMT Żary
6. Mundial Żary
7. Zjednoczeni Brody
8. Delta Sieniawa Żarska
9. KS Sparta Grabik
10. Błękitni Olbrachtów

Klasyfikacja Orlików:
1. UKS Promień Żary
2. UKS Victoria Jasień
3. Zjednoczeni Brody
4. AMT Żary
5. ŁKS Łęknica
6. KS Sparta Grabik
7. Błękitni Olbrachtów
8. UKS Czarni Żagań
9. Budowlani Lubsko
10. Mundial Żary. ATB

Wielki turniej małych piłkarzy

Pierwsza wygrana siatkarek
SIATKÓWKA  
18 listopada w Żarach 
mona było obejrzeć 
trzy mecze w ramach 
Ligi Młodziczek.
W trzeciej kolejce rozgrywek za-
wodniczki UKS Promień Żary od-
niosły pierwsze zwycięstwo w tym 
sezonie, pokonując MLKS Volley 
Gubin 2:0.

W kolejnym meczu żarskie 
siatkarki uległy obecnym liderkom 
tabeli - UKS Ares Nowa Sól 0:2.

Nowosolanki pokonały rów-
nież w żarskim Powiatowym Cen-
trum Sportu reprezentację Gubina 
2:0.

Podczas turnieju bardzo do-
bre zaprezentowały się zawodnicz-
ki UKS Promień Żary - Jagoda Sen-
dziak i Ola Baworowska. ATB Siatkarki UKS Promień biorą udział w rozgrywkach Ligi Młodziczek fot. nadesłane

Młodzi piłkarze przyjechali na turniej z wielu miejscowości fot. nadesłane

Piłkarskie zmagania były bardzo zacięte fot. nadesłane Zawodnikom towarzyszyło liczne grono rodziców fot. nadesłane
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ŻARY Zaskoczenie partyjnej opozycji na pierwszej sesji rady miejskiej

Partie polityczne 
niczego nie ugrały
Nie ważne ideologie, 
liczyły się tylko stołki. 
Nie można się oprzeć 
takiemu wrażeniu, 
patrząc na polityczne 
zagrywki przy próbie 
obsadzaniu stanowisk  
w  Żarach.

Większość w radzie miasta nie jest 
sprawą absolutnie konieczną dla 
sprawowania władzy przez bur-
mistrza. Daje to natomiast kom-
fort pracy i pewność, że zaplano-
wane inwestycje będą realizowa-
ne i nikt temu się nie przeciwsta-
wi na zasadzie złośliwego „nie bo 
nie”. Oczywiście zakładać należy, 
że wszyscy radni powinni zgod-
nie współpracować na rzecz naj-
lepiej rozumianego dobra miesz-
kańców, ale z samorządowej hi-
storii wiemy, że z tym bywa róż-
nie, a opozycji czasem się wydaje, 
że tylko tak dla zasady, powinna 
mieć odmienne zdanie. Jak będzie 
w obecnej radzie miasta? Czas po-
każe.

W wyniku ostatnich wybo-
rów okazało się, że Forum Samo-
rządowe, naturalnie popierające 
burmistrz Danutę Madej, zdoby-
ło pięć mandatów. Drugie oczywi-
ste poparcie to radni komitetu Do-
bre Miasto - Lepszy Powiat. To  
w sumie 10. radnych. Do większo-
ści zabrakło jednego radnego.

Walka o stołki
Tuż po wyborach chętni na stano-
wiska wiceburmistrzów pojawi-
li się zarówno ze strony Platfor-
my, jak i PiSu. Oczywiście, w za-
mian za poparcie dla koalicji. Tyle, 
że Danuta Madej ma wiceburmi-
strzów, z którymi współpracowa-
ła w minionej kadencji, a dodatko-
wych jej nie potrzeba. Nie zmienia 
się przecież tego, co dobrze funk-
cjonuje. 

W tym momencie zawiąza-
ła się dziwna „koalicja stołkowa”, 
w przeciwieństwie do ideologicz-
nej. Jak bowiem wytłumaczyć so-
bie zwarte szyki lewicowe, PiSowe 
i platformowe w towarzystwie  sto-
warzyszenia Tobie i Miastu? Ano 
tak, że nie ważne poglądy, byle tyl-
ko zdobyć stanowiska i tam gdzie 

trzeba, zameldować wykonanie za-
dania.

Wydawać by się mogło, że 
dobrym koalicjantem dla FS i DM-
-LP mogłoby być Prawo i Sprawie-
dliwość. PiS jednak na dzień dobry 
zażądał wiceburmistrza i przewod-
niczącego rady. Wyglądało to tak, 
jakby za wszelką cenę należało się 
wykazać przed partyjnymi struktu-
rami z sukcesu przejęcia władzy.

Kandydatem PiSu na prze-
wodniczącego był Adrian Jaworski 
- debiutujący samorządowiec bez 
doświadczenia w pracy na rzecz 
społeczności lokalnej.

Honorowa radna
Najważniejszą chyba rolę w tym 
całym politycznym zamieszaniu 
odegrała Magdalena Lenczyk, któ-
ra wprawdzie nie jest członkiem 
partii, ale startowała z list PiSu. 
Radna w poprzedniej kadencji pia-

stowała funkcję wiceprzewodni-
czącej rady miejskiej. 

Od początku stała na stano-
wisku, że dla sprawnego funkcjo-
nowania żarskiej rady, najlepszym 
kandydatem na przewodniczące-
go jest Marian Popławski z Fo-
rum Samorządowego, który peł-
nił tą funkcję przez ostatnie dwa 
lata. Do tego stopnia, że kiedy  
w pewnym momencie radni PiS 
zaproponowali jej kandydaturę na 
przewodniczącą, nie przyjęła tej 
propozycji. Tu widać wyraźnie, że 
gdyby stołek był najważniejszy, to 
teoretycznie układ sił mógłby się 
zmienić. 

Kolejny kandydat
Ostatecznie kandydatem PiSu na 
przewodniczącego rady został Ta-
deusz Płóciennik, który wcze-
śniej ubiegał się o fotel burmistrza.  
W politycznych spekulacjach był 

też wskazywany na stanowisko 
wiceburmistrza. Ale czy to było 
zgodne z partyjnym dążeniem do 
przejęcia władzy? Trudno powie-
dzieć. 

Zaskoczenie
„Koalicja stołkowa” wydawała się 
być pewna swego podczas obrad 
pierwszej sesji. Wszystko niby mieli 
poukładane, niby większość głosów, 
a tymczasem w konfrontacji o fo-
tel przewodniczącego rady Tadeusz 
Płóciennik przegrywa z Marianem 
Popławskim. Konsternacja i zdzi-
wienie na twarzach. Co się stało?

Otóż radna Magdalena Len-
czyk zagłosowała - jak to wielo-
krotnie powtarzała - zgodnie z wła-
snym sumieniem, nie patrząc na 
stołkowe i partyjne interesy. Stosu-
nek głosów 11:10.

Przewodniczący Popławski 
zaproponował na swojego zastęp-

cę waśnie Magdalenę Lenczyk.  
W poprzedniej kadencji współpra-
cowali ze sobą w podobny sposób  
i najwidoczniej ta współpraca 
układała się bardzo dobrze, skoro 
będzie kontynuowana. 

Gdyby ktoś ośmielił się 
stwierdzić, że radna Lenczyk 
sprzedała się za stołek, byłoby to 
zwykłe oszczerstwo. Przecież mo-
gła zostać przewodniczącą, ale nie 
połasiła się na to stanowisko za 
wszelką cenę.

W odpowiedzi na propozycję 
przewodniczącego Popławskiego, 
nowy radny PiS Adrian Jaworski 
ponownie przedstawił kandydatu-
rę Tadeusza Płóciennika, który też 
ponownie przegrał. 

W głosowaniu na funkcję 
drugiego wiceprzewodniczącego 
rady Łukasz Matyjasek (DM-LP)
stanął w szranki z Piotrem Czer-
wińskim. Tego lewicowego kan-

Od góry, od lewej stoją: Aleksander Słowikowski, Dawid Polok, Grzegorz Chmielewski, Zbigniew Żychowski, Piotr Czerwiński. Niżej od lewej: Bogdan Hadryś, Dominika Rezlerska, Łukasz Matyjasek, Halina Majeryk, Robert Dziadul, Magdalena Lenczyk, Tadeusz Płóciennik, Arkadiusz Lis, Danuta Madej, 
Jacek Stroynowski, Marian Popławski, Edyta Gajda, Lucyna Grzybowicz, Marcin Grubizna, Joanna Werstler-Wojtaszek, Anna Słodkowska, Adrian Jaworski fot. Andrzej Buczyński
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Składy komisji rady miejskiej w Żarach
Komisja Rewizyjna:
Edyta Gajda - przewodnicząca
Zbigniew Żychowski
Aleksander Słowikowski
Grzegorz Chmielewski
Bogdan Hadryś
Dawid Polok
Arkadiusz Lis
Piotr Czerwiński
Lucyna Grzybowicz
Tadeusz Płóciennik
Komisja Skarg, Wniosków i Petycji:
Joanna Werstler-Wojtaszek - przewodnicząca
Łukasz Matyjasek
Anna Słodkowska
Komisja Mienia Komunalnego, Finansów  
i Rozwoju Gospodarczego
Halina Majeryk - przewodnicząca
Magdalena Lenczyk
Edyta Gajda
Marcin Grubizna
Adrian Jaworski
Piotr Czerwiński
Joanna Werstler-Wojtaszek
Komisja Oświaty, Kultury, Sportu i Spraw 
Społecznych:
Robert Dziadul - przewodniczący
Dominika Rezlerska
Dawid Polok
Tadeusz Płóciennik
Lucyna Grzybowicz
Jacek Stroynowski

dydata zgłosiła radna Edyta Gajda.
Wygrywa Łukasz Matyjasek. 

Przy tej okazji nie do końca zro-
zumiałe były zarzuty radnej Edyty 
Gajdy, która stwierdziła, że wybór 
radnego Matyjaska rzutowałby na 
wizerunek rady. Bo coś tam o nim 
pisali w gazetach. „Coś tam” nie 
jest żadnym zarzutem, a wydaje się 
jedynie - w wykonaniu radnej Gaj-
dy - naruszeniem dóbr osobistych 
radnego Matyjaska, przeciw które-
mu nie toczy się żadne postępowa-
nie, w jakiejkolwiek sprawie. Ale 
to już zupełnie inna historia.

Później nastąpiło przydziela-
nie poszczególnych radnych do ko-
misji merytorycznych. Chyba trud-
ne, bo przed ogłoszeniem propozy-
cji kandydatów ogłoszona półgo-
dzinna przerwa przeciągnęła się do 
dwóch godzin. W rezultacie każdy 
otrzymał jakąś funkcję.

Skończyła się walka o sto-
ki. Teraz nadszedł czas pracy i re-
prezentowania w radzie intere-
sów mieszkańców. Do tego przede 
wszystkim powołani są radni.

Andrzej Buczyński

Ponownie wybrana burmistrz Danuta Madej odbierała gratulacje i życzenia fot. Andrzej BuczyńskiMagdalena Lenczyk poparła Danutę Madej, mimo iż mogła więcej zarobić na 
stołku przewodniczącej rady miasta fot. Andrzej Buczyński

Przewodniczącym rady ponownie Ma-
rian Popławski fot. Andrzej Buczyński

Łukasz Matyjasek wybrany na wice-
przewodniczącego fot. Andrzej Buczyński

Tadeusz Płóciennik nie otrzymał żad-
nej funkcji fot. Andrzej Buczyński

Od góry, od lewej stoją: Aleksander Słowikowski, Dawid Polok, Grzegorz Chmielewski, Zbigniew Żychowski, Piotr Czerwiński. Niżej od lewej: Bogdan Hadryś, Dominika Rezlerska, Łukasz Matyjasek, Halina Majeryk, Robert Dziadul, Magdalena Lenczyk, Tadeusz Płóciennik, Arkadiusz Lis, Danuta Madej, 
Jacek Stroynowski, Marian Popławski, Edyta Gajda, Lucyna Grzybowicz, Marcin Grubizna, Joanna Werstler-Wojtaszek, Anna Słodkowska, Adrian Jaworski fot. Andrzej Buczyński
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Nowy prezes, 
nowy adres
KOSZYKÓWKA  
19 listopada odbyło 
się Walne Zebranie 
Członków Uczniowskiego 
Klubu Sportowego 
Chromik Żary, podczas 
którego wybrano nowe 
władze klubu.
Prezesem UKS Chromik Żary został To-
masz Ostrowski, dotychczasowy mana-
ger klubu.

- Najważniejszym problemem jest 
sytuacja finansowa klubu - mówi Tomasz 
Ostrowski. - Nie ukrywamy, że po wyco-
faniu się głównego sponsora, klub zna-
lazł się w trudnej sytuacji. Teraz przed 
nami ciężka praca, by znaleźć nowych 
sponsorów i uratować drugą ligę dla Żar. 
Muszę podkreślić, że priorytetem jest  
i będzie szkolenie młodzieży - dodaje no-
wy prezes.

Skarbnikiem wybrano Beatę Ma-
ciejak, a sekretarzem Tomasza Górskie-

go. Do zarządu klubu dodatkowo weszli: 
Radosław Barcz i Michał Drzewiński.

Nastąpiła też zmiana siedziby klu-
bu. Nowy adres: UKS Chromik, 68-200 
Żary, ul. Zwycięzców 38. MR

Tomasz Ostrowski nowym prezesem 
Chromika fot. nadesłane

Awansowali 
do finałów

KOSZYKÓWKA Koszykarze Chromika z rocznika 2005 z powodzeniem grają w reprezentacji 
województwa lubuskiego w ramach Ogólnopolskiej Olimpiady Młodzieży. Wygrali pięć spo-
tkań i zmierzą si z najlepszymi pod opieką trenerów Radosława Barcza (na zdjęciu) i Mariusza 
Zgrzebnickiego fot. Andrzej Buczyński

Młody Chromik 
na parkietach
KOSZYKÓWKA Ostatni 
weekend obfitował  
w koszykarskie zmagania 
lig młodzieżowych.

W ramach dolnośląsko-lubuskiej ligi mło-
dzików UKS Chromik Żary pod okiem tre-
nera Radosława Barcza wygrywa u siebie  
z ustępującą warunkami fizycznymi repre-
zentacją WSK Śląsk II Wrocław 165:41.

W ramach tej samej ligi, rocznik 
2005 rozegrał spotkanie z MKS Nysa 

Kłodzko. Żarska drużyna wygrała z dużą 
przewagą 105:56.

Juniorzy Chromika podejmowali 
reprezentację WKK II Wrocław i po do-
brym spotkaniu ostatecznie wygrywają 
111:86.

Mniej szczęścia mieli zawodnicy 
rocznika 2007 i młodsi, którzy zainaugu-
rowali sezon na wyjeździe. W konfrontacji  
z WKK I Wrocław przegrywają 62:22, na-
tomiast   mecz z WKK II Wrocław zakoń-
czył się przegraną 45:58. ATB

Młodych koszykarzy można oglądać w sali przy ul. Zwycięzców w Żarach fot. Andrzej Buczyński
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KOSZYKÓWKA 
Drugoligowa 
Chroma Żary 
niespodzianką ligi. 
Żarscy koszykarze 
po siedmiu 
kolejkach mają na 
koncie komplet 
zwycięstw. Puki co, 
ten walec rozjeżdża 
na parkietach 
wszystkich po kolei.
Chroma zajmuje obecnie trze-
cie miejsce w rundzie zasadni-
czej grupy D. Na pierwszej pozy-
cji jest Zetkama Doral Nysa Kłodz-
ko. Oczko niżej Weegee AZS Poli-
technika Opolska. Ale obie druży-
ny rozegrały już po jednym ligo-
wym spotkaniu więcej, niż Chroma 

Ostatni mecz przed wła-
sną publicznością w Żarach nie 

był tak porywający, jak poprzed-
nie, w których decydowały wręcz 
ostatnie sekundy. Ale i przeciw-
nik nie był tak wymagający. PGE 
Turów Zgorzelec zajmuje obec-
nie ostatnie, trzynaste miejsce  
w grupie.

Wynik meczu nie pozostawił 
wątpliwości, kto był lepszy. Żary 
wygrały ze Zgorzelcem 78:59. Bio-
rąc pod uwagę poprzednie koszy-
karskie bitwy Chromika, taka różni-
ca punktowa, to naprawdę przepaść. 

Kolejny mecz już w niedzie-
lę 25 listopada, ponownie w Żarach. 
Przeciwnik będzie trudniejszy do 
przejścia. Czy Chroma zdobędzie 
ósme zwycięstwo w lidze? Warto 
się o tym przekonać na własne oczy  
i przyjść na mecz rozpoczynający się  
o godz. 19.00.

Emocje gwarantowane. 

Andrzej Buczyński

Jedyni bez porażki

Przy takim dopingu wygrywa się łatwiej fot. Andrzej Buczyński

Każdy mecz Chromy to dynamiczne i widowiskowe wydarzenie sportowe 
fot. Andrzej Buczyński

Dotychczasowe mecze ligowe pokazały, że do poziomu Chromy ciężko doskoczyć fot. Andrzej Buczyński

Dodatkowa atrakcja w przerwie. Swoje umiejętności 
zaprezentowała „Piramida” fot. Andrzej Buczyński
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Piąta runda 
Pucharu Polski 
rozlosowana
PIŁKA NOŻNA 1/8 Pucharu Polski 
sezonu 2018/2019 rozegrana 
zostanie w środę 10 kwietnia o godz. 
16.30. Weźmie w niej udział osiem 
par drużyn grających na różnych 
szczeblach, począwszy od klasy B,  
a skończywszy na IV lidze. Losowanie 
przeprowadzono w siedzibie 
Lubuskiego Związku Piki Nożnej  
w Zielonej Górze.

PROMIEŃ Żary - KORONA Kożuchów
POLONIA Słubice - STILON Gorzów Wlkp.
START ZIEL- BRUK Płoty - TS MASTERCHEM Przylep
SPÓJNIA Ośno Lubuskie - LUBUSZANIN Drezdenko
BUDOWLANI II Lubsko - VICTORIA Szczaniec
ARKA Nowa Sól - TĘCZA HOMANIT Krosno Odrzańskie 
POGOŃ Skwierzyna - WARTA Gorzów Wlkp.
DAR BOL ALFA Jaromirowice - DĄB Przybyszów. ATB

Wysoka wygrana 
w zaległym meczu

Ostatni mecz 
III ligi w Lubsku
PIŁKA NOŻNA 
Trzecioligowe piłkarki 
Budowlanych rozegrały 
na własnym boisku 
dziesiąte spotkanie 
rundy jesiennej.
Mecz z reprezentacją TKKF Stilon 
Gorzów II zakończył się porażką 
Lubska 1:5. Budowlani są na szó-
stym, ostatnim miejscu w tabeli ma-
jąc na koncie 1 remis i 9 przegra-
nych.

Liderkami są piłkarki KKP 
Warta - Maks z Gorzowa Wielko-
polskiego. Drugą pozycję zajmu-
ją reprezentantki żarskiego Promie-
nia. ATB Lubsko przegrało z Gorzowem 1:5 fot. Andrzej Buczyński

PIŁKA NOŻNA  
W zaległej 10. 
kolejce żarskiej 
klasy B lider - 
Budowlani II 
Lubsko - spotkał 
się z drużyną 
WKS Łaz.
I tym razem Budowlani po-
twierdzili swoją dominację 
w tej klasie rozgrywek wy-
grywając 6:1.

W 11. kolejkach run-
dy jesiennej zdobyli 30 
punktów wygrywając 10 
spotkań. Jeden mecz prze-
grali. Przed zimową pau-
zą mają trzypunktową prze-
wagę nad wiceliderem KS 
Lipna. Trzeci w kolejności 
FAX Bieniów ma 6 punk-
tów straty do Budowlanych.

W ostatnim meczu 
bramki dla Budowlanych 
strzelali: Patryk Kozioł 
(x2), Tomasz Bahyrycz, 
Tymoteusz Dynowski (x2) 
oraz Dawid Urban. Strzel-
cem honorowej bramki dla 
WKS był Kacper Jurkie-
wicz. ATB Budowlani II przypieczętowali swoją pozycję w tabeli wygrywając z WKS Łaz 6:1 fot. Andrzej Buczyński
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Piłka nożna KLASA OKRĘGOWA (Zielona Góra)
Poz. Zespół M Zw Rem Por Bramki Pkt.

1. PIAST IŁOWA 15 14 0 1 47 : 16 42

2. PROMIEŃ ŻARY 15 11 2 2 38 : 10 35

3. UKS CZARNI ŻAGAŃ 15 11 2 2 34 : 14 35

4. ODRA NIETKÓW 15 11 0 4 35 : 20 33

5. PIAST CZERWIEŃSK 15 8 2 5 19 : 18 26

6. DELTA SIENIAWA ŻARSKA 15 8 0 7 32 : 32 24

7. DAR-BOL ALFA JAROMIROWICE 15 7 2 6 38 : 28 23

8. POGOŃ PRZYBORÓW 15 6 2 7 29 : 26 20

9. POGOŃ PRZYBORÓW 15 4 6 5 21 : 23 18

10. ZRYW RZECZYCA 15 5 2 8 34 : 34 17

11. MIESZKO KONOTOP 15 5 2 8 35 : 41 17

12. UNIA KUNICE ŻARY 15 4 2 9 22 : 34 14

13. LECH SULECHÓW 15 3 2 10 19 : 37 11

14. BŁĘKITNI OŁOBOK 15 2 4 9 19 : 44 10

15. SCHNUG CHOCIULE 15 2 3 10 10 : 36 9

16. ISKRA MAŁOMICE 15 1 5 9 26 : 55 8

Piłka nożna KLASA A (Grupa II)
Poz. Zespół M Zw Rem Por Bramki Pkt.

1. LZS KADO GÓRZYN 13 10 0 3 52 : 21 30

2. RELAX GRABICE 13 9 1 3 46 : 13 28

3. ZNICZ LEŚNIÓW WIELKI 13 8 2 3 22 : 17 26

4. POGOŃ WĘŻYSKA 13 7 3 3 43 : 18 24

5. SPARTA MIERKÓW 13 7 2 4 32 : 27 23

6. TRAMP-KARP OSIECZNICA 13 7 1 5 28 : 17 22

7. CZARNI CZARNOWO 13 6 3 4 27 : 23 21

8. START ZIEL- BRUK PŁOTY 13 5 3 5 25 : 25 18

9. BŁĘKITNI ZABŁOCIE 13 4 3 6 22 : 41 15

10. BÓBR BOBROWICE 13 4 2 7 21 : 39 14

11. KP ŚWIDNICA 13 4 1 8 14 : 35 13

12. STAL JASIEŃ 13 3 2 8 22 : 28 11

13. FADOM NOWOGRÓD 13 2 3 8 21 : 32 9

14. SPARTAK BUDACHÓW 13 1 2 10 16 : 55 5

Piłka nożna KLASA A (Grupa IV)
Poz. Zespół M Zw Rem Por Bramki Pkt.

1. SPARTA GRABIK 13 11 2 0 39 : 11 35

2. ŁKS ŁĘKNICA 13 10 1 2 74 : 15 31

3. GRANICA ŻARKI WIELKIE 13 10 1 2 54 : 13 31

4. SPARTA MIODNICA 13 9 1 3 36 : 22 28

5. CZARNI JELENIN 13 8 2 3 32 : 17 26

6. MIROSTOWICZANKA MIROSTOWICE 13 6 2 5 34 : 30 20

7. LZS KS TOMASZOWO 13 5 1 7 23 : 42 16

8. PŁOMIEŃ CZERNA 13 4 4 5 30 : 36 16

9. CZARNI PRZYBYMIERZ 13 5 1 7 23 : 36 16

10. ORZEŁ KONIN ŻAGAŃSKI 13 4 1 8 29 : 37 13

11. KWISA TRZEBÓW 13 4 0 9 17 : 50 12

12. BUDOWLANI GOZDNICA 13 2 2 9 15 : 37 8

13. ŁUŻYCZANKA LIPINKI ŁUŻYCKIE 13 2 0 11 21 : 54 6

14. PIAST LUBANICE 13 2 0 11 19 : 46 6

Piłka nożna KLASA B (Żary)
Poz. Zespół M Zw Rem Por Bramki Pkt.

1. BUDOWLANI II LUBSKO 11 10 0 1 61 : 16 30

2. KS LIPNA 11 9 0 2 50 : 26 27

3. FAX BIENIÓW 11 8 0 3 47 : 37 24

4. ISKRA JABŁONIEC 11 7 0 4 33 : 33 21

5. PROMIEŃ II ŻARY 11 6 2 3 55 : 18 20

6. NYSA TRZEBIEL 11 5 1 5 29 : 21 16

7. WKS ŁAZ 11 5 1 5 35 : 32 16

8. LKS ZJEDNOCZENI BRODY 11 4 0 7 33 : 39 12

9. ZIELONI DROŻKÓW 11 3 2 6 30 : 46 11

10. TUPLICZANKA TUPLICE 11 3 1 7 45 : 30 10

11. NYSA PRZEWÓZ 11 2 1 8 16 : 48 7

12. ZORZA KADŁUBIA 11 0 0 11 16 : 107 0

Tabele na koniec
piłkarskiej jesieni
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Laura w reprezentacji Polski
SPORTY WALKI  W dniach 14-19 
listopada w tureckiej miejscowości 
Antalya odbył się otwarty Puchar 
Europy Muaythai - Open European 
Cup 2018.
W pucharze wzięło udział 866 zawodników i zawodni-
czek z 28 państw.

W składzie reprezentacji Polski z powołania przez 
Polski Związek Muaythai wystartowała zawodniczka 
Żarskiego Klubu Sportów Walki - Laura Derej. W kate-
gorii kadet -57kg w 1/8 skrzyżowała rękawice z zawod-
niczką gospodarzy Rabią Kuznaz. Po bardzo emocjonu-
jącej i wyrównanej walce sędziowie orzekli zwycięstwo 
Turczynki, która ostatecznie triumfowała w tej kategorii 
zdobywając złoty medal.

Reprezentacja Polski w Turcji prowadzona była 
przez trenera ŻKSW Dawida Poloka, który pełni funk-
cję trenera kadry dzieci i kadetów, a także przez trenera 
kadry seniorów i juniorów Rafała Simonidesa z Warsza-
wy. Polska zakończyła start wielkim sukcesem zdobywa-
jąc 10 medali na 13. kadrowiczów, docierając do 7. fina-
łów. Wynik reprezentacji to 3 złote, 4 srebrne i 3 brązo-
we medale oraz 3. miejsce w klasyfikacji drużynowej ju-
nior kobiety. ATB, DP Laura Derej z trenerem Dawidem Polokiem fot. nadesłane

Agros 
czwarty
ZAPASY  Na 31 klubów 
sklasyfikowanych podczas 
rozgrywanego w Wałbrzychu 
Pucharu Polski juniorów  
w zapasach w stylu klasycznym, 
MLKS Agros zajął czwartą 
pozycję.
Na ogólny wynik ekipy kierowanej przez trenera Ar-
tura Mikołajczyka złożyły sie indywidualne wyniki 
poszczególnych zapaśników.

Brązowym medalistą zawodów w kategorii 87 
kilogramów został Aleksander Płatek.

Piąte lokaty wywalczyli: Jakub Baranowski (87 
kg), Piotr Siwak (82 kg) i Igor Krasowski (72 kg). ATB

Żarski klub w Wałbrzychu fot. Agros Żary

Zimno im nie 
przeszkadza
BIEGI  Na starcie  
cotygodniowego 
żarskiego parkrunu 
stanęło tym razem  
59. biegaczy.
Nieco niższa niż zazwyczaj fre-
kwencja spowodowana była głów-
nie wyjazdem sporej grupy żarskich 
biegaczy do Jeżowa Sudeckiego. 

Tymczasem w Zielonym Le-
sie najlepszy wynik osiągnął Miro-
sław Wolak, który z uzyskanym cza-
sem 19:40 pobił swój dotychczaso-
wy rekord. ATB Miłośnicy sobotniego  biegania po leśnych ścieżkach fot. Andrzej Buczyński

Tradycyjne zdjęcie przed startem fot. Andrzej Buczyński
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SPRZEDAM

 u Sprzedam telewizor LG42 cale, 
1500 zł tel. 53 052 10 33

 u Sprzedam skóry wyprawione z 
dzika tel. 783 979 997

 u Sprzedam 2 szt. grzejników 
panelowych 3 płaszczowe 130x60, 
90x60 tel. 601 691 569

 u Sprzedam grzejnik trzykomo-
rowy 1200x600, duża wydajność, 
250 zł tel. 697 846 739

 u Sprzedam OPEL Tigra zareje-
strowany, plus koła zimowe, cena 
do negocjacji, tel. 518 504 135

KUPIĘ

 u Kupię butlę propan-butan 11 
kg do kuchenki gazowej. Polską 
lub Niemiecką. Tel. 68 470 35 61. 

 u Kupię każde monety, 
banknoty, bilon, waluty, tel. 
+420735284750 Email: wa-
luciarz@onet.pl gg: 28741173

MOTORYZACJA

 u Wypożyczalnia lawet tel. 784 
605 288 

 u Sprzedam Toyota Corolla Verso 
2.2 diesel DCat rok 2007 full wypas, 
7-osobowa, 19.000 tys.  tel. 503 
036 618

 u Naprawy bieżące (hamulce, za-
wieszenie, filtry, naprawy ogólne, 
wymiana części, diagnostyka kom-
puterowa), Żary tel. 695 698 441

 u Ford Mondeo mk4, 1,8 tdci, 
kombi, 2007, zadbany, gotowy do 
jazdy, tempomat esp i inne, Żary, 
15.900 zł tel. 695 698 441

 u Mercedes A klasa nowy model 
1,5 benzyna, 4 drzwi, klima, po-
duszki, szyberdach, 9.800 zł plus 
opłaty tel. 697 846 739

 u Sprzedam dużo nowych części 
zamiennych do Opla Astra, tanio tel. 
696 181 710

 u Sprzedam OPEL Tigra zareje-
strowany, plus koła zimowe, cena 
do negocjacji, tel. 518 504 135

PRACA

 u Przekopię ogródek, wrzucę 
węgiel, porąbie drzewo, Żary i 
okolice tel. 886 394 907

REKLAMA

 u Darmowy rzeczo- 
znawca. Szkoda na po-
jeździe? Rozliczana kosz-
torysowo? Odbierz do-
datkowe pieniądze. De-
cyzja w trzy dni robocze. 
Weryfikacja kosztorysu  
z ostatnich 3 lat!!! Tel. 
606 805 778

AUTOREKLAMA
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 u Naprawy komputerów stacjo-
narnych, naprawy laptopów, kon-
kurencyjne ceny.  Codziennie od 8 
do 21 tel. 691190516

NIERUCHOMOŚCI

 u Zamienię mieszkanie socjal-
ne na komunalne takie samo lub 
większe. Może być do małego 
remontu, 2 pokojowe z aneksem 
kuchennym z łazienkami o po-
wierzchni 35m2, ogrzewanie piec 
kaflowy. tel. 723 903 732

 u Pokoje dla firm, z aneksem 
kuchennym. Przy obwodnicy Żar. 
Miejsce dla samochodów. Tel. 
604331628 lub 696762277

 u Sprzedam dom, 240 mk, spo-
kojna okolica tel. 53 602 21 10

 u Lokal do wynajęcia, pow. 99 
mk, ul. Śródmiejska 20, Żary tel. 
514 383 856

 u Sieniawa - działka na sprzedaż 
o pow. 1580 m2- 38 tys. Partner 
Nieruchomości, nr tel: 533-308-
999

 u Olbrachtów - działka na sprze-
daż z warunkami zabudowy o pow. 
18 arów, media przy nieruchomo-
ści- 60 tys. Partner Nieruchomości, 
nr tel: 533-308-999

 u Żary - polecamy na sprzedaż 
kiosk w cenie 5 tys. Partner Nieru-
chomości, nr tel: 533-308-999

 u Grabik - działki na sprzedaż 
np. o pow. 10 ar w cenie 46 tys. 
Możliwość zakupu większej po-
wierzchni. Partner Nieruchomości, 
nr tel: 533-308-999

 u Okolice Lipinek Łużyckich - 
ładny dom na sprzedaż, do wpro-
wadzenia, usytuowany na dużej 
działce, Partner Nieruchomości, nr 
tel: 533-308-999

 u Olbrachtów – działka na 
sprzedaż z warunkami zabudowy 
o pow. 10 arów w cenie 60 tys. 
Partner Nieruchomości, nr tel: 
533-308-999

 u Żary – dom na sprzedaż, stan 
surowy zamknięty w cenie 129 
tys. Partner Nieruchomości, nr tel: 
533-308-999

 u Szprotawa – piętro kamienicy 
– blisko Rynku – pięć mieszkań 
– cena do negocjacji. Partner Nie-
ruchomości 690 411 006

 u Lubsko – sklep spożywczy w 
centrum + 1/3 udział w kamieni-
cy – cena do negocjacji. Partner 
Nieruchomości 690 411 006

 u Żary – tanie pokoje do wyna-
jęcia, Partner Nieruchomości, nr 
tel. 887-758-384 

 u Lubomyśl – działki budowla-
ne na sprzedaż, Partner Nierucho-
mości, nr tel. 887-758-384

 u Jasień – mieszkanie 2 poko-
jowe na sprzedaż,Ip. Cena 115tys. 
Partner Nieruchomości, nr tel: 606 
705 480

 u Żary - mieszkanie 2 pokojo-
we na sprzedaż, Ip. Cena 160tys.
Partner Nieruchomości, nr tel: 606 
705 480

 u Żary - mieszkania w stanie 
deweloperskim na sprzedaż, 
Partner Nieruchomości, nr tel:606 
705 480

 u Okolice Żar - na sprzedaż dom 
do częściowego remontu w cenie 
320tys. Partner Nieruchomości, nr 
tel: 606 705 480

 u Okolice Żar - piękny dom na 
sprzedaż, pow. 300m2. Partner 
Nieruchomości, nr tel:606 705 480

 u Żary - na sprzedaż budynek 
mieszkalno usługowy o pow. 
658m2 w cenie 700tys. Partner 
Nieruchomości, nr tel:606 705 480

 u Żary - na sprzedaż dom w sta-
nie surowym zamkniętym, cena-
260tys. Partner Nieruchomości, nr 
tel:606 705 480

 u Żary - na sprzedaż dom w 
cenie mieszkania, cena 170tys. 
Partner Nieruchomości, nr tel: 
606 705 480

 u Okolice Lubska - na sprzedaż 
dom w bardzo dobrym stanie, ce-
na 380tys. Partner Nieruchomo-
ści, nr tel:606 705 480

 u Grabik – działka na sprzedaż 
o pow. 17ar w cenie 50 tys. Part-
ner Nieruchomości, nr tel: 606 
705 480

 u Jankowa Żagańska (okolice) - 
działki rolne w cenie 1,20zł/m2, 
Partner Nieruchomości, nr tel:606 
705 480

 u Miłowice – działki na sprzedaż 
w cenie 30zł/m2, atrakcyjna loka-
lizacja. Partner Nieruchomości, nr 
tel: 606 705 480

 u Żary - na sprzedaż budynek 
usługowy wraz z zabudowaniami, 
atrakcyjna lokalizacja, Partner Nie-
ruchomości, nr tel: 606 705 480

 u Żary - lolale do wynajęcia w 
atrakcyjnej części miasta, pow. od 
25-550m2, Partner Nieruchomo-
ści, nr tel: 606 705 480

RÓŻNE

 u LOTNISKA - zawiozę - przy-
wiozę. tel. 601 691 569

 u Tanie sprzatanie mieszkań po 
zmarłych i nie tylko,  tel. 723 
903 732

USŁUGI

 u Posprzatam garaż, plac, piw-
nice, wywiozę własnym transpor-
tem, tanio, czysto, solidnie tel. 783 
979 997

 u EKSPRESY DO KAWY. Naprawa, 
serwis, przegląd. Mirostowice Dol-
ne. Tel. 692393829

OGŁOSZENIA

Przepisy kulinarne

REKLAMA

Ciasto makowo-
kakaowe 
z kremem
Składniki ciasta makowo - kakaowego 
(na dużą formę o wym. 28 x 40 cm)
• 4 duże jajka 
• 1½ szklanki cukru drobnego kryształu
• 2½ szklanki mąki pszennej
• 3 łyżeczki proszku do pieczenia
• ¾ szklanki oleju
• ¾ szklanki  kwaśnej śmietany 12 - 18% 
• 2-3 łyżki kakao
• 5 łyżek suchego maku
• ½ szklanki rumu
• ok. 700 g  wiśni

Składniki kremu kakaowego:
• 4 żółtka z dużych jajek
• 1 szklanka cukru
• 300 g masła
• 2 szklanki mleka
• 2 płaskie łyżki mąki ziemniaczanej
• sok z 1 cytryny
• 100 ml spirytusu
• 4 -5 łyżek kakao
• wiórki czekolady deserowej

Wykonanie ciasta makowo - kaka-
owego:
Wiśnie drylujemy i pozostawiamy na dur-
szlaku do osiąknięcia z nadmiaru soku. 
Białka ubijamy na sztywną pianę, pod ko-
niec dodajemy porcjami cukier. Dodajemy 
po jednym żółtku, stale ubijając na śred-
nich obrotach robotem ręcznym. Wlewa-
my porcjami olej, a następnie śmietanę  
i dalej miksujemy na tych samych obrotach. 
Mąkę mieszamy z proszkiem do pieczenia. 
Wsiewamy porcjami, stale ucierając na ma-
łych obrotach lub ręcznie, dużą łyżką do 
serwowania. Ucieramy  nie za długo, tylko 
do połączenia się składników. Odkładamy 
trochę więcej niż połowę ciasta. Do po-
zostałej części wsiewamy porcjami kakao  
i mieszamy łyżką do uzyskania jednolitej 
barwy. Ciasto wykładamy do formy wyście-
lonej papierem do pieczenia  i równomier-
nie rozprowadzamy. Do pozostałej części 
wsypujemy porcjami mak, krótko mieszamy  

i wylewamy na ciasto kakaowe. Na wierz-
chu układamy wydrylowane wiśnie  na ca-
łej powierzchni ciasta.
Pieczemy w piekarniku nagrzanym do 
temp.190°C ok. 45 minut. Sprawdzamy 
patyczkiem czy upieczone, jeżeli tak, wyłą-
czamy piekarnik. Uchylamy drzwiczki i po 
5 minutach wyjmujemy formę z ciastem. 
Odstawiamy do całkowitego ostudzenia. 
Nasączamy ciasto rumem.

Wykonanie kremu kakaowego:
Mleko gotujemy z cukrem. Żółtka miksu-
jemy z zimnym mlekiem, dodajemy mąkę 
ziemniaczaną, miksujemy. Na gotujące się 
mleko wlewamy zaprawę budyniowo- żółt-
kową i stale mieszamy,
szczególnie zwracając uwagę, aby gęstnie-
jący budyń nie przywarł do dna. Gdy zatraci 
już smak surowizny, odstawiamy do wystu-
dzenia pod przykryciem, aby nie dopuścić 
do powstania powierzchownej skórki. W 
tym czasie miksujemy robotem ręcznym 
masło do białości. Wystudzony budyń do-
dajemy porcjami do masła i miksujemy na 
zmniejszonych obrotach. Dodajemy stop-
niowo sok z cytryny, wlewamy strumieniem 
spirytus. Na końcu wsiewamy kakao stale 
miksując nana zmniejszonych obrotach, 
nie za długo, tylko do uzyskania jednolitej 
masy. Wylewamy ( uwaga, masa jest dość 
rzadka) na ciasto, równomiernie rozpro-
wadzamy i schładzamy w lodówce (krem 
wówczas gęstnieje). Przed podaniem po-
sypujemy wiórkami czekolady deserowej. 
Smacznego

Ciasto kokosowe 
z kremem 
cytrynowym, czarną 
porzeczką i bezą
Składniki ciasta kokosowego (duża fo-
remka o wymiarach 28 x 40 cm):
• 150 g wiórków kokosowych
• 100 g cukru pudru
• 50 g masła
• 4 jajka
• 120 g kruchych ciasteczek o smaku cze-

koladowym
• ¼ szklanki mleka
• 1 łyżeczka proszku do pieczenia
Składniki musu porzeczkowego:
• 400 g czarnej porzeczki (może być mro-

żona)
• ½ - ¾ szklanki cukru
• 4 łyżeczki żelatyny + ¼ szklanki zimnej 

wody + ¼ szkl. wrzątku
Składniki kremu cytrynowego:
• 2 galaretki cytrynowe
• 1 szklanka wrzątku
• 660 ml  śmietanki 30% 
• 300 g serka twarogowego waniliowego  

(z wiaderka)
Ponadto
• 1 tabliczka czekolady białej  (u mnie biała 

z cząstkami mango i chrupkami)
• bezy
• porzeczki czerwone i czarne do ozdoby
Wykonanie ciasta kokosowego:
Masło, cukier puder i żółtka ucieramy. Dodaje-
my wiórki kokosowe, drobno pokruszone cia-
steczka wymieszane z proszkiem do pieczenia, 
mleko i dalej ucieramy (nie za długo, tak do 
dokładnego połączenia się składników). Biał-
ka ubijamy na sztywna pianę i za pomocą łyżki 
delikatnie mieszamy z masą kokosową. Całość 
wykładamy do formy  wyścielonej papierem do 
pieczenia i równomiernie rozprowadzamy.
Pieczemy w piekarniku nagrzanym do temp. 
190°C ok. 15 minut do lekkiego zarumienienia.
Odstawiamy do całkowitego wystudzenia.
Wykonanie musu porzeczkowego:
Opłukane wcześniej porzeczki, po osiąknię-
ciu z wody rozgniatamy z cukrem,
blendujemy i ewentualnie przecieramy przez 
sitko, jeżeli przeszkadzają nam pestki. Żela-

tynę zalewamy  ¼ szklanki zimnej wody i od-
stawiamy do napęcznienia, po czym rozpusz-
czamy w ¼ szklanki wrzątku. Jeżeli żelatyna 
nie zechce nam rozpuścić się podgrzewamy, 
ale nie gotujemy!
Jeszcze ciepłą żelatynę wlewamy cienkim 
strumieniem do zblendowanych porzeczek,
dokładnie mieszamy i odstawiamy do schło-
dzenia w lodówce do momentu lekkiego 
zgęstnienia.
Wykładamy na upieczone ciasto kokosowe  
i schładzamy w lodówce do zgęstnienia musu.

Wykonanie kremu cytrynowego
Galaretki cytrynowe rozpuszczamy we wrząt-
ku. Gdyby nie chciały  rozpuścić się podgrze-
wamy, ale nie gotujemy! Odstawiamy do cał-
kowitego ostudzenia, ale nie dopuszczamy 
do zgęstnienia.
 Dobrze schłodzoną śmietankę ubijamy na 
sztywno i odstawiamy, aby osiągnęła tempe-
raturę pokojową. Serek miksujemy i wlewa-
my cienkim strumieniem galaretkę. Ser z ga-
laretką delikatnie mieszamy z bitą śmietaną 
i natychmiast wykładamy na mus porzeczko-
wy. Wstawiamy formę z ciastem do lodówki.
Przez podaniem posypujemy pokruszonymi 
bezami i kuleczkami porzeczek.
Białą czekoladę łamiemy na kawałki, umiesz-
czamy w rondelku o grubym dnie,
wlewamy 4 łyżki mleka. Stawiamy na ogniu  
i delikatnie podgrzewamy stale mieszając.
Po rozpuszczeniu się czekolady, zdejmujemy 
z ognia i dalej mieszamy. Gdy czekolada za-
cznie gęstnieć polewamy małymi kleksami 
ciasto. Smacznego

fot. ARMG fot. ARMG
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• Kierownik powiatowego zespołu 
doradztwa rolniczego Lubsko 1

• Pracownik socjalny Żary 1
• Pracownik socjalny Brody 1
• Policjant Żary i Lubsko 10
• Stanowisko do spraw rozliczeń (1) 

Żary (umowa na zastępstwo) 1
• Stanowisko do spraw rozliczeń (2) 

Żary (umowa na zastępstwo) 3
• Pracownik restauracji (KFC) Żary 15
• Pomoc kuchenna Łęknica 1
• Kucharz Łęknica 1
• Pielęgniarka Miłowice 1
• Fizjoterapeuta Miłowce 1
• Pracownik biurowy – pracownik do 

obsługi strony internetowej 
Jasień 1

• Kierownik szwalni Jasień 1
• Krojczy Jasień 1
• Szwaczka maszynowa Jasień 1
• Tapicer Jasień 1
• Konserwator maszyn Żary (1/2 

etatu) 1
• Sprzedawca w kwiaciarni Żary (1/2 

etatu) 1
• Kasjer/ Sprzedawca Lipinki Łużyc-

kie 4
• Kasjer/ Sprzedawca Tuplice 3

• Obsługa stacji paliw – sprzedawca 
Jasień 1

• Kasjer/ Sprzedawca Trzebiel 2
• Sprzedawca (1/2 etatu) Lubsko 1
• Kasjer Zasieki 1
• Obuwnik – szwaczka ręczna 

Lubsko 5
• Pomocnik dekarza Lubsko 1
• Sprzedawca internetowy – kierowca 

busa Lubsko 1
• Operator wtryskarki Żary 4
• Monter wentylacji Woj. lubuskie i 

okolice 2
• Operator stacji wodnej – Elektryk 

Lubsko 1
• Kierowca autocysterny – ADR Miro-

stowice Dolne 2
• Mechanik pojazdów ciężarowych 

Lubsko 1
• Spedytor (Dział Spedycji) Żary 1
• Kierowca samochodu ciężarowego 

powyżej 3,5 tony (dział krajowych 
przewozów) Teren Polski 5

• Kierowca samochodu ciężarowego  
do 3,5 tony Jasień 1

• Mechanik samochodowy Żary 5
• Pracownik obsługi cmentarza 

Jasień 1

• Brygadzista - Mechanik (Gozdnica) 1
• Brygadzista-Elektryk (Gozdnica) 1
• Zastępca kierownika produkcji (Bo-

rowina) 1
• Doradca klienta (teren powiatu) 5
• Elektryk (Szprotawa) 1
• Elektryk/Operator-Konserwator 

Urządzeń/Kierowca (Szprotawa) 1
• Fryzjer damski (Żagań) 1
• Instalator wodno-kanalizacyjny 

(Żagań) 1
• Instruktor praktycznej nauki zawodu 

fryzjer (Wiechlice) 1
• Kasjer - sprzedawca (Żagań) 7
• Kasjer- Sprzedawca (Szprotawa) 1
• Kasjer-Sprzedawca (Iłowa) 1
• Kasjer-sprzedawca (Małomice) 2
• Kasjer-sprzedawca (Szprotawa) 2
• Kasjer-Sprzedawca (Szprotawa) 3
• Kasjer-Sprzedawca (Szprotawa) 1
• Kelner/Barman (Żagań) 1
• kelner/barman/sprzedawca (Czyżó-

wek-Iłowa) 3
• Kierowca samochodu ciężarowego 

(Borowina) 1
• Kierowca samochodu ciężarowego 

(Polska - Niemcy) 2
• Kierownik budowy i eksploatacji 

rusztowań - wynajem (Borowina) 1
• Księgowa (Wiechlice) 1
• Kucharz (Wiechlice) 1
• Kucharz (Żagań) 1
• Tokarz/frezer (Małomice) 1
• Magazynier (Borowina) 1
• Magazynier (Bożnów) 1
• Magazynier (Szprotawa) 1
• Magazynier (Wiechlice/Małomice) 3
• Magazynier-Operator wózka widło-

wego (Trzebień) 2
• Monter okien (Żagań) 1
• Monter (Żagań) 1

• Nauczyciel doradztwa zawodowego 
(Chichy) 1

• Nauczyciel języka angielskiego w 
przedszkolu (Szprotawa) 1

• Nauczyciel przedmiotów zawodo-
wych (Żagań) 1

• Nauczyciel przedszkola (Świę-
toszów) 1

• Nauczyciel techniki (Witoszyn) 1
• Nauczyciel wychowania przedszkol-

nego (Szprotawa) 1
• Operator-Konserwator Urządzeń 

Wodno-Kanalizacyjnych (Szprotawa) 1
• Opertator Wypalarki CNC (Wiechli-

ce) 1
• Opiekun finansowy (Żagań) 1
• Pakowacz (Żagań) 3
• Pomoc kuchenna (Wiechlice) 1
• Pomoc kuchenna (Żagań) 1
• Pomoc kuchenna/kucharz (Czyżó-

wek-Iłowa) 3
• Pomocnik cukiernika (Żagań) 1
• Pomocnik piekarza (Żagań) 1
• Pracownik produkcji (Gozdnica) 3
• Przedstawiciel handlowy (Żagań) 1
• Robotnik gospodarczy (Tomaszowo) 1
• Rzeźnik (Iłowa) 2
• Sekretarz sądowy - Stażysta (Żagań) 4
• Siostra PCK / Opiekunka (Żagań) 2
• Spawacz (Borowina) 4
• Specjalista do spraw sprzedaży rusz-

towań  (Borowina) 2
• Specjalista do spraw zakupów 

(Gozdnica) 1
• Specjalista ds. zaopatrzenia stali 

(Borowina) 1
• Sprzedawca w sklepie meblowym 

(Żagań) 1
• Sprzedawca (Żagań) 1
• Ślusarz - Monter rusztowań (Borowi-

na-Polska) 2

Prasa do słomy Claas 
Rollant 250, rok 2002, 
stan bardzo dobry, Tel. 

699-932-056

Przyczepa samozbiera-
jąca, rok 2001, 

Tel. 699-932-056

Sprzedam Audi 80 mo-
del B4, rok 1993, 2 li-
try benzyna, 66 kw, 

srebrny, szyberdach, 
hak, bardzo dobry stan 

opon, tel.519077784

AUTOREKLAMA
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Podczas podróży pociągiem Eric Lomax (Colin 
Firth) poznaje Patti (Nicole Kidman). Zakochuje 
się w niej z wzajemnością i niebawem para bier-
ze ślub. Z czasem kobieta poznaje dramatyczne 
fakty z przeszłości małżonka. Czasy II wojny 
światowej. Młody Eric (Jeremy Irvine), specjal-
ista w dziedzinie łączności, trafi a do japońskiej 
niewoli. Podczas pobytu w obozie jenieckim jest 
zmuszany do ciężkiej pracy w fatalnych warunk-
ach przy budowie linii kolejowej, łączącej Birmę 
z Tajlandią. 

TVP1 dramat biografi czny, Szwajcaria, Australia, 2013 

Droga do zapomnienia22:35

Piątek

TVN

21:55

Sobota

Agent 007 usiłuje się dowiedzieć, kto stoi za 
zabójstwem jego ukochanej Vesper. Kolejna 
misja staje się dla niego osobistą wendetą. Bond 
i M przesłuchują niejakiego White’a. Ustalają, że 
organizacja Quantum, której ludzie szantażowali 
Vesper, jest znacznie potężniejsza, niż sądzili 
pracownicy wywiadu. Funkcjonariusze MI6 
odkrywają powiązania zdrajcy, Craiga Mitchella, 
z kontem w banku na Haiti. Bond podąża tym 
tropem. Na miejscu los krzyżuje jego drogi 
z Camille. 

Nowy Jork. Kanadyjka Margaret Tate pracuje 
w jednym z największych amerykańskich wy-
dawnictw. Całe swoje życie podporządkowała 
pracy. Wymagająca szefowa nie przebiera 
w środkach, by osiągnąć cel, co nie przysparza 
jej sympatii wśród pracowników. Zaab-
sorbowana zawodowymi obowiązkami kobieta 
zapomina o przedłużeniu wizy. W najmniej 
odpowiednim momencie dowiaduje się, że grozi 
jej deportacja do ojczyzny. By temu zapobiec, 
musi niezwłocznie wyjść za mąż. 

TVP2 fi lm sensacyjny, Wielka Brytania, USA, 2008komedia romantyczna, USA, 2009

Quantum of SolaceNarzeczony mimo woli 20:05

Niedziela

Konrad (Piotr Adamczyk) - postać przejęta 
z “Dziadów” Mickiewicza - przybywa, by 
wyzwolić naród. Misję rozpoczyna od sztuki. 
Zamierza jednak walczyć nie uczuciem, lecz 
czynem. Współczesna inscenizacja wielkiego 
dzieła “czwartego wieszcza”, który śmiało sięgał 
do romantycznej spuścizny Adama Mickiewicza. 
Ascetyczna forma telewizyjnego spektaklu 
podkreśla gorzką interpretację dramatu Wys-
piańskiego, zawierającego bolesne rozliczenie 
z wadami narodowymi Polaków.

TVP1 spektakl teatralny, Polska, 2007

Wyzwolenie21:00

Poniedziałek

Amerykanie porywają arabskiego przywódcę 
religijnego, podejrzewanego m.in. o fi nanso-
wanie organizacji terrorystycznych. Tymczasem 
w USA narasta fala islamskiego terroru. Do akcji 
wkracza szef specjalnego oddziału FBI, Anthony 
Hubbard. Agent współpracuje ze specjalistką 
do spraw Bliskiego Wschodu, Elise Kraft. 
Razem mają przewidzieć kolejne posunięcia 
terrorystów i skutecznie im przeciwdziałać. 
W odpowiedzi na akcję FBI dochodzi do kole-
jnych krwawych zamachów.

POLSAT thriller, USA, 1998

Stan oblężenia22:05

Wtorek

Nowy Jork. Kassie Larson (Jennifer Aniston), 
czterdziestoletnia singielka, chce zostać 
matką. Ponieważ w jej życiu nie ma mężczyzny, 
z którym mogłaby założyć rodzinę, decyduje 
się na zabieg in vitro z użyciem nasienia dawcy. 
Najbliższy przyjaciel Kassie, neurotyczny Wally 
Mars (Jason Bateman), próbuje odwieść kobietę 
od tego pomysłu, wskazując minusy samotnego 
macierzyństwa. Kassie stawia jednak na swoim. 
Wally, który nie potrafi  się przyznać przed sobą, 
że kocha się w przyjaciółce.

TVP2 komedia romantyczna, USA, 2010

Tak to się teraz robi22:30

Środa

Absolwentka Akademii Sztuk Pięknych 
w Warszawie Małgosia (Anna Cieślak) marzy 
o pracy w agencji reklamowej. Cierpliwie 
wysyła do kolejnych fi rm swoje CV. Aby zdobyć 
pieniądze na utrzymanie, nim dostanie up-
ragnioną posadę, Małgosia, jak jej chłopak Piotr 
(Antoni Pawlicki), rozwozi pizzę. Dostarczając 
zamówienie do jednej z agencji, dziewczyna 
przy okazji próbuje się dowiedzieć o losy swo-
jego podania. Od Dawida (Tomasz Kot), stara 
dowiedzieć, jakie ma szanse zatrudnienia. 

TVN komedia romantyczna, Polska, 2007 

Dlaczego nie!22:30

Czwartek

MAGAZYN TELENOWELA KOMEDIA SERIAL KRYMINALNY FILM OBYCZAJOWY SERIAL FABULARNY KOMEDIA SERIAL OBYCZAJOWY

TVP 1 TVP 2 TVP Kultura TV 4TVN TV PulsPOLSAT TVN 7

piątek 23 listopada

05:00 Telezakupy
05:35 Elif - serial, prod. Turcja
06:35 Wieczna miłość - serial 

obyczajowy, prod. Turcja
07:25 Jaka to melodia? 
07:55 Agropogoda - magazyn
08:00 Wiadomości
08:10 Pogoda poranna
08:15 Kwadrans polityczny
08:30 Alarm! - magazyn
08:55 Ranczo - serial
09:55 Komisarz Alex - serial 

kryminalny TVP
10:50 Jeden z dziesięciu 

- teleturniej
11:30 Korona królów
12:00 Wiadomości
12:15 Agrobiznes
12:35 Agropogoda - magazyn
12:40 Rok w zagrodzie 
12:55 Natura w Jedynce 

- Dzikie Wyspy Galapagos 
- W pułapce raju - serial

14:00 Elif - serial, prod. Turcja
15:00 Wiadomości
15:15 Alarm! - magazyn

15:35 Magazyn śledczy 
Anity Gargas 
- magazyn

16:05 Wieczna miłość 
- serial obyczajowy, 
prod. Turcja, 2015

17:00 Teleexpress
17:15 Pogoda
17:25 Jaka to melodia? 
18:00 Klan - telenowela TVP
18:30 Korona królów 
18:55 Jeden z dziesięciu 
19:30 Wiadomości
20:10 Alarm! - magazyn
20:35 The Wall. Wygraj 

marzenia - teleturniej
21:30 Big Music Quiz
22:35 Droga do zapomnienia 

- dramat
00:40 Magazyn kryminalny 

997 - magazyn
01:35 Ocaleni - reality show

05:30 Koło fortuny
06:00 Egzamin z życia 

- serial TVP
06:50 Podróże z historią 

- cykl dokumentalny
07:20 Na sygnale - serial 

fabularyzowany TVP
07:55 Pytanie na śniadanie
11:00 Panorama
11:10 Pytanie na śniadanie
11:25 Rodzinka.pl - serial
11:55 Barwy szczęścia 

- serial obyczajowy TVP
12:30 Koło fortuny 

- teleturniej
13:15 Cena miłości - serial
14:00 Coś dla Ciebie 
14:30 Zakupy pod kontrolą 
15:00 10 Paranienormalnych 

historii reportaż
16:00 Koło fortuny 
16:35 Familiada - teleturniej
17:10 Łzy Cennet - serial
18:00 Panorama
18:30 Sport Telegram
18:35 Rodzinka.pl - serial

19:05 Wszystko przed nami 
- telenowela TVP

19:35 Barwy szczęścia 
- serial obyczajowy TVP

20:45 O mnie się nie martw 
- serial komediowy 
prod. TVP

21:45 Rodzinka.pl - serial 
komediowy TVP

22:25 Lincz - dramat, 
reż. Krzysztof Łukasze-
wicz, Agnieszka Kik

23:55 Kraina Jane Austen 
- komedia, prod. Wielka 
Brytania, USA, 2013, 
reż. Jerusha Hess

01:40 “Kret” 
- fi lm sensacyjny, 
prod. Polska, Francja, 
2010, reż. Rafael 
Lewandowski

03:30 Zakończenie dnia

05:10 Uwaga! - magazyn
05:35 Mango - telezakupy
06:50 Kuchenne rewolucje 

- program kulinarny
07:50 Doradca smaku 

- Grzanka z awokado
08:00 Dzień Dobry TVN 

- magazyn
11:00 Ukryta prawda 

- program obyczajowy
12:00 Szpital - program 

obyczajowy
13:00 Szkoła 
14:00 19 + 
14:30 Kuchenne rewolucje 

- program kulinarno-roz-
rywkowy

15:30 Szkoła 
16:30 19 + 
17:00 Szpital - program 

obyczajowy
18:00 Ukryta prawda 
19:00 Fakty
19:49 Raport smogowy 
19:50 Uwaga! - magazyn
20:00 Szlachetna paczka 

20:05 Minionki 
- fi lm komedia, USA, 2015, 
reż. Kyle Balda, Pierre 
Coffi  n, wyk. Sandra Bull-
ock, Jon Hamm, Michael 
Keaton, Alison Janney, 
Steve Coogan, Geoff rey 
Rush, Steve Carell

22:00 Transformers: 
Wiek zagłady 
- fi lm przygodowy, USA, 
Chiny, 2014, reż. Michael 
Bay, wyk. Mark Wahlberg, 
Stanley Tucci, Kelsey 
Grammer, Nicola Peltz, 
Jack Reynor

01:25 Kuba Wojewódzk
02:25 Kuchenne rewolucje 

- program kulinarno-roz-
rywkowy

03:25 Uwaga! - magazyn
03:40 Moc Magii

06:00 Nowy dzień z Polsat 
News

09:00 Malanowski i Partnerzy 
- serial kryminalny

 19-letni Adrian Pietraszek 
jest przekonany, że nowy 
partner jego matki jest 
oszustem. 

10:00 Dzień, który zmienił 
moje życie - serial 
obyczajowy, prod. Polska

11:00 Dlaczego ja?
12:00 Gliniarze
13:00 Trudne sprawy
14:00 Pierwsza miłość - serial 

obyczajowy, prod. Polska
 Michał za wszelką cenę 

stara się utrzymywać 
pozory zaangażowanego 
kibica „Iskry”. Jednak Siwy 
i jego ekipa demaskują 
jego grę. 

14:45 Dlaczego ja?
15:50 Wydarzenia
16:15 Interwencja - magazyn
16:30 Na ratunek 112

17:00 Gliniarze
 Dwunastolatek zostaje 

porwany spod szkoły. 
Jego koledzy opowiadają 
niestworzone historie o 
samochodzie porywają-
cym dzieci, który rzekomo 
prowadzi 
sam diabeł. 

18:00 Pierwsza miłość 
- serial obyczajowy

18:50 Wydarzenia
19:30 Świat według Kiepskich 

- serial
20:00 Duże dzieci

- komedia 
22:05 The Story of my Life. 

Historia naszego życia
23:05 Wulkan - fi lm

katastrofi czny
01:20 Gamer - fi lm akcji
03:20 Tajemnice losu

07:00 Teledyski 
07:40 Biesiada z Gombrow-

iczem - felieton
08:00 Informacje kulturalne 
08:15 Studio Kultura 
08:30 Chciałbym się ogolić 

- fi lm TVP
08:55 Słoneczny zegar 

- dramat
11:00 Polskie drogi 

- Himmlerland - serial TVP
12:25 Studio Kultura 

- Rozmowy - Antek Sojka
12:45 Siedem Bram 

Jerozolimy - fi lm 
dokumentalny

13:55 Taśmy Kultury 
- Puchar wszech czasów 
- widowisko artystyczne

14:10 Taśmy Kultury - Uroki 
epoki - widowisko 
artystyczne

14:35 Zawrócony - dramat, 
reż. Kazimierz Kutz

16:05 Skutki noszenia kape-
lusza w maju - fi lm

17:40 Jańcio Wodnik 
- fi lm obyczajowy

19:25 Pojedynki stulecia 
20:00 Informacje kulturalne 
20:20 Wieczór kinomana 

- Wstęp do fi lmu 
20:25 Wieczór kinomana 

- Wpływ księżyca 
- fi lm fabularny

22:15 Ewolucja hip hopu 
- Nowa gwardia - fi lm

23:20 Tygodnik Kulturalny
00:15 Ścieżki chwały - dramat, 

prod. USA, 1957
01:50 Informacje kulturalne 

- informator kulturalny
02:15 Kino nocne 

- Milion dolarów 
- komediodramat

04:15 Dobra nocka 
05:05 Teledyski
05:25 Afi sz kulturalny

06:00 Kontrakt na miłość 
07:00 Zbuntowany anioł 
08:00 Lombard. Życie 

pod zastaw 
- serial obyczajowy

09:00 Gliniarz i prokurator 
- fabularny

11:00 Nash Bridges 
12:00 Kobra - oddział 

specjalny 
- fabularny

13:00 Agenci NCIS: 
Los Angeles 
- fabularny

15:00 Lombard. Życie 
pod zastaw
- serial obyczajowy
Do lombardu równie 
chętnie zaglądają 
zwariowani poszukiwacze 
okazji, złodzieje czy nawet 
policjanci. Każdy odcinek 
to nowa, ciekawa historia. 
Serial z dużą dawką 
humoru, ale także okazji 
do wzruszeń i refl eksji.

15:55 Kobra - oddział 
specjalny 
- serial fabularny

17:00 Następny proszę!
18:00 Lombard. Życie 

pod zastaw
- serial obyczajowy
prod. Polska

20:00 Bóg zemsty 
22:00 Atak na posterunek 
00:10 Dom z kości 
02:00 Dyżur
02:35 Biesiada na cztery 

pory roku 
- serial obyczajowy

04:10 Menu na miarę
- fabularny

04:40 Z archiwum 
policji 
- fabularny

05:00 Niesamowite!
05:45 Hotel Zacisze

05:10 Ukryta prawda 
- magazyn obyczajowy

06:10 Sąd rodzinny 
- program sądowy

07:10 Szpital - program 
obyczajowy

08:10 Dr House - serial
09:10 Kryminalni 

- serial kryminalny, Polska
10:15 Mango telezakupy
11:55 Ukryta prawda 

- program obyczajowy
12:55 Sąd rodzinny 

- program sądowy
13:55 Sędzia Anna Maria 

Wesołowska 
- program sądowy

14:55 Szpital - program 
obyczajowy

15:55 Dr House - serial 
16:50 Kryminalni - serial 

kryminalny, Polska
17:55 Brzydula - serial 

obyczajowy, Polska
19:00 Ukryta prawda 

- program obyczajowy

20:00 Elf - fi lm komedia, 
USA, 2003, reż. Jon 
Favreau, wyk. Will Ferrell, 
James Caan, Bob Newhart, 
Edward Asner, Mary 
Steenburgen

22:05 Szczęki II 
- fi lm sensacyjny, 
prod. USA, 1978, 
reż. Jeannot Szwarc, 
wyk. Roy Scheider, 
Lorraine Gary, Murray 
Hamilton, Joseph 
Mascolo, Collin Wilcox

00:25 Porwani 
- serial sensacyjny

01:25 Lista klientów 
- serial, USA

02:25 Moc Magii 
04:35 Druga strona 

medalu 
- talk show

06:00 Dragons’ Den - Jak 
zostać milionerem

07:05 Przygody Kota 
w butach

08:00 Nasz Nowy Dom
09:00 Septagon
10:00 Hell’s Kitchen 

- Piekielna Kuchnia
11:25 Benny Hill
12:00 Detektywi w akcji 

- serial kryminalny
 Agnieszka i Ronin 

pomagają małżeństwu, 
które martwi się o swoją 
córkę.Wioleta nigdy nie 
miała szczęścia do 
mężczyzn, jednak, kiedy 2 
lata temu poznała Michała 
j, uderzył ja przysłowiowy 
grom z jasnego nieba i po 
trzech miesiącach była już 
jego żoną. 

13:00 Galileo
15:00 Policjantki i Policjanci 

- serial obyczajowy
16:00 Maria z przedmieścia

17:00 Światło twoich oczu
- serial obyczajowy

18:00 Septagon
19:00 Policjantki i Policjanci 

- serial obyczajowy
prod. Polska

20:00 Gwiazdy Kabaretu
21:00 OKO za OKO
23:00 Eden Lake
 Jenny, nauczycielka 

w szkole podstawowej 
i jej chłopak Steve 
wyjeżdżają z Londynu na 
weekend. Steve robi Jenny 
niespodziankę i zabiera 
ją w piękne ustronne 
miejsce. 

01:00 Galileo
01:55 Polityka na ostro
02:50 Graffi  ti
03:00 Disco Polo Life
04:00 Top 10 lista przebojów
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05:15 Klan - telenowela TVP
06:25 Sprawa dla reportera
07:20 Rok w ogrodzie
07:45 Rok w ogrodzie Extra

- magazyn
08:00 Las bliżej nas 
08:25 Pełnosprawni 

- magazyn 
08:50 Studio Raban
09:20 Rodzinny ekspres 

- magazyn
09:50 Fascynujący świat 

- Niezwykły Księżyc 
- fi lm dokumentalny

10:50 Korona królów 
11:25 Korona królów - tele-

nowela historyczna TVP
13:35 Okrasa łamie przepisy 

- Kuchnia bez mleka 
14:10 Jak to działa - magazyn
14:35 Gen innowacyjności
14:50 Spis treści - felieton
15:00 Drogi wolności - serial
16:05 Skoki Narciarskie 
17:30 Teleexpress
17:40 Skoki Narciarskie 

18:35 Jaka to melodia? 
- teleturniej muzyczny

19:30 Wiadomości
20:05 Pogoda
20:10 Alarm! - magazyn
20:25 Sport
20:30 Dziewczyny ze Lwowa 

- serial obyczajowy TVP
21:30 Hit na sobotę - Riddick 

- fi lm science fi ction, 
prod. USA, 2013

23:40 Podwójne uderzenie 
- fi lm fabularny

01:35 Jaka to melodia? 
02:30 Droga do zapomnienia 

- dramat, prod. Australia, 
Wielka Brytania, 2013, 
reż. Jonathan Teplitzky, 
wyk. Colin Firth

04:30 Spis treści 
- felieton

04:35 Zakończenie dnia

05:20 Koło fortuny 
05:55 Barwy szczęścia 

- serial obyczajowy TVP
07:00 M jak miłość - serial TVP
07:55 Pytanie na śniadanie
11:20 To je Borowicz. Podróże 

ze smakiem 
11:50 Marley i ja - komedia, 

prod. USA, 2008
14:00 Familiada - teleturniej
14:35 Koło fortuny
15:15 XV Mazurska Noc 

Kabaretowa - Mrągowo 
16:25 Dla niesłyszących 

- Słowo na niedzielę 
16:35 Rodzinka.pl - serial 

komediowy TVP
17:10 O mnie się nie martw 

- serial komediowy TVP
18:00 Panorama
18:20 Pogoda
18:25 Sport Telegram
18:35 Postaw na milion
19:35 Lajk!
20:05 The Voice of Poland 
22:30 Sierocki na sobotę 

23:45 Niewierna
- dramat
Connie, by przerwać 
rutynę życia małżeńskie-
go, wdaje się w romans 
z młodszym od siebie 
Francuzem.

01:55 Lincz 
- dramat sensacyjny
prod. Polska
reż. Krzysztof Łukasze-
wicz, Agnieszka Kik, 
wyk. Leszek Lichota, 
Agnieszka Podsiadlik, 
Wiesław Komasa, 
Maciej Mikołajczyk, 
Łukasz Simlat

03:30 Doktor Foster 
- serial obyczajowy, 
prod. Wielka Brytania, 
2016

04:25 Zakończenie dnia

05:15 Uwaga! - magazyn
05:40 Mango - telezakupy
07:50 Jak Mikołaj
08:00 Dzień Dobry TVN 

- magazyn
11:00 Na Wspólnej 

- serial obyczajowy, Polska
12:50 MasterChef 

- program rozrywkowy
14:20 Ameryka Express 

- program rozrywkowy
16:00 Misja ratunkowa 

- program rozrywkowy
16:30 Kobieta na krańcu 

świata
17:00 Kuchenne rewolucje 

- program kulinarno-roz-
rywkowy

18:00 36,6 
19:00 Fakty
19:25 Sport 
19:35 Pogoda
19:44 Raport smogowy 
19:45 Uwaga! - magazyn
20:00 Mam talent - program 

rozrywkowy

21:55 Narzeczony 
mimo woli 
- fi lm komedia, 
prod. USA, 2009, 
reż. Anne Fletcher, 
wyk. Sandra Bullock, 
Ryan Reynolds, Mary 
Steenburgen, Craig 
T. Nelson, Betty 
White

00:10 Transformers: 
Wiek zagłady 
- fi lm przygodowy, 
prod. USA, Chiny, 
2014, reż. Michael Bay, 
wyk. Mark Wahlberg, 
Stanley Tucci, Kelsey 
Grammer, Nicola 
Peltz, Jack Reynor

03:35 Uwaga! 
- magazyn

03:55 Moc Magii

06:00 Nowy dzień z Polsat 
News

09:00 Jeźdźcy smoków 
na końcu świata

09:30 Przygody Kota 
w butach

10:30 Ewa gotuje
11:10 Długo i szczęśliwie
 - komedia romantyczna
 Ośmioletnia Danielle, po 

śmierci ukochanego ojca, 
zostaje służącą w domu 
surowej macochy, Rod-
milly. Po latach, Danielle 
spotyka przypadkowo 
następce francuskiego 
tronu, Henrego. 

13:45 The Story of my Life. 
Historia naszego życia

14:45 Ryjek 2018
17:45 Chłopaki do wzięcia
18:50 Wydarzenia
19:30 Świat według Kiepskich 

- serial komediowy, 
prod. Polska

20:05 Jak wytresować smoka

22:10 Udając gliniarzy
  - komedia
 Justin Miller i Ryan 

O’Malley są przyjaciółmi 
od dziecka. Justin pracuje 
w fi rmie zajmującej się 
produkcją gier wideo, 
Ryan, kiedyś gwiazd 
drużyny futbolowej, 
nie może znaleźć stałej 
pracy. Pewnego wieczoru 
przebierają się na imprezę 
za policjantów. Potem 
ruszają w miasto. 

00:35 Najemnik
  - fi lm akcji
 John, najemnik pracujący 

dla CIA, podejmuje się 
misji, podczas której ginie 
jego przyjaciel.

02:40 Tajemnice losu
- program ezoteryczny

07:00 Nienasyceni - magazyn
07:25 Teledyski
07:50 Informacje kulturalne 
08:05 Tygodnik Kulturalny
08:55 Filmowa Polska - Królo-

wa Bona - serial TVP
10:00 Piosenki Warsa 

w Piwnicy pod Baran-
ami - widowisko

11:05 Szlakiem Kolberga 
- Alicja Węgorzewska 
- reportaż

11:40 Dokument tygodnia
- Sztuka Niemiec 
- W cieniu Hitlera 
- esej dokumentalny

12:45 Filmowa Polska 
- Prymas. Trzy lata
z Tysiąca - dramat

14:40 Smutne potwory 
- fi lm animowany, 
reż. Justyna Tafel, 
wyk. Barbara Kubiak, Piotr 
Głowacki, Iwona Karlicka

15:20 Teleman 
w Jarosławicach 

16:05 Rent - musical, 
prod. USA, 2005

18:30 Bez stałego adresu 
- Bob Dylan - fi lm 

20:20 Bilet do kina - Rain Man
 - dramat, prod. USA

22:40 Dranie w kinie 
23:25 The Cure: Trilogy 

- Live In Berlin - koncert
00:30 Scena Alternatywna 

w Opolu - Krzysztof 
Zalewski - koncert

01:00 Mocne Kino 
- Ziarno prawdy 
- fi lm kryminalny, 
reż. Borys Lankosz, 
wyk. Robert Więckiewicz

03:00 Present Performance
03:40 Wieczór kinomana 

- Wpływ księżyca 
- fi lm fabularny

05:35 Teledyski

06:25 Co ludzie powiedzą? 
- fabularny
Hiacynta Bucket bezustan-
nie stara się zaprezen-
tować jako osoba znacznie 
zamożniejsza i należąca do 
wyższej klasy społecznej, 
niż jest w rzeczywistości. 
Robi to jednak nieudolnie, 
co prowadzi do wielu 
zabawnych sytuacji

07:00 Taki jest świat 
- program informacyjny
prod. Polska

07:50 Następny proszę!
08:50 13 Posterunek 2 

Losy grupy policjantów, 
którzy pełnią służbę na 
trzynastym posterunku.

10:05 Lombard. Życie 
pod zastaw 
- serial obyczajowy
prod. Polska

15:00 XX Mazurska Noc 
Kabaretowa

16:00 Idealny facet 

18:20 Prawo ciążenia 
- komedia
Thea obawiając się 
zwolnienia postanawia 
udawać, że jest w ciąży.

20:00 Człowiek pies 
22:00 Protektor 

Były nowojorski gliniarz 
ratuje małą dziewczynkę 
z rąk gangsterów, którzy 
zmienili jego życie w 
koszmar.

23:55 Serenity
02:30 Taki jest świat 

- program informacyjny
03:15 Biesiada na cztery 

pory roku 
- serial obyczajowy

03:55 Menu na miarę 
04:35 Z archiwum policji 
05:00 Niesamowite!

- program rozrywkowy

05:45 Ukryta prawda 
- magazyn obyczajowy

06:50 Mango - telezakupy
08:55 Kryminalni - serial 

kryminalny, Polska
10:00 Brzydula - serial 

obyczajowy, Polska
12:55 Beethoven V - fi lm 

rodzinny, USA, 2003, reż. 
Mark Griffi  ths, wyk. Dave 
Thomas, Daveigh Chase, 
Tom Poston, Katherine 
Helmond, Richard Riehle

15:00 Elf - fi lm komedia, USA, 
2003, reż. Jon Favreau, 
wyk. Will Ferrell, James 
Caan, Bob Newhart, 
Edward Asner, Mary 
Steenburgen

17:10 Toy Story III 
- fi lm komedia, USA, 2010, 
reż. Lee Unkrich, wyk. Tom 
Hanks, Tim Allen, Joan 
Cusack, Michael Keaton

19:00 Nie kłam, kochanie 
- fi lm komedia

21:15 To właśnie miłość 
- fi lm komedia, 
Wielka Brytania, 
prod. USA, 2003, reż. 
Richard Curtis, wyk. Hugh 
Grant, Keira Knightley, Bill 
Nighy, Colin Firth, Liam 
Neeson, Emma Thompson, 
Alan Rickman, Martin 
Freeman, Chiwetel Eliofor, 
Martine McCutcheon, 
Laura Linney, Billy Bob 
Thornton

00:00 Błękitna fala II 
- fi lm obyczajowy, 
USA, RPA, 2011,
reż. Mike Elliott, 
wyk. Sascha Jackson, 
Elizabeth Matis, Ben 
Milliken, Sharni Vinson

02:30 Moc Magii 
04:40 Druga strona medalu

06:00 Dragons’ Den - Jak 
zostać milionerem

07:05 Jeźdźcy smoków 
na końcu świata 
- serial przygodowy

08:05 Tom i Jerry Show
09:30 Tom i Jerry: Magiczna 

fasola
10:30 Policjantki i Policjanci 

- serial obyczajowy, 
prod. Polska

13:30 STOP Drogówka
14:35 Powrót do przyszłości
 - komedia sci-fi 
17:00 Policjantki i Policjanci 

- serial obyczajowy, 
prod. Polska

19:00 Galileo
20:00 Gwiazdy Kabaretu
21:00 Sprawiedliwi - Wydział 

Kryminalny
 Na komendzie pojawia się 

kobieta, która przedstawia 
się jako matka Celiny, to-
warzyszki Agaty z czasów 
ucieczki z domu. 

23:00 Zabójcza głębia
  - thriller
 Akcja fi lmu rozgrywa 

się nad rzeką Luizjaną, 
gdzie spotykają się byli 
małżonkowie: Sanders 
i Kelly, by na zlecenie 
pewnej fi rmy wspólnie 
poszukiwać złóż ropy. 
Do ich zespołu dołącza 
dwójka przestępców: Ice 
i Jerry, którzy poszukują 
pieniędzy, ukrytych na 
dnie rzeki. Wyprawa 
badawcza przeradza się 
w koszmar.

01:00 STOP Drogówka
02:00 Dragons Den - Jak 

zostać milionerem
03:00 Disco Polo Life
04:00 Top 10 lista przebojów

- program rozrywkowy
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05:15 Klan - telenowela TVP
06:05 Słownik polsko@polski 

- talk - show
06:35 Wojsko - polskie.pl 
07:00 Transmisja Mszy 

Świętej z Sanktuarium 
Bożego Miłosierdzia

08:00 Tydzień
08:35 Las bliżej nas 
09:00 Ziarno
09:35 Weterynarze z sercem
10:05 Zakochaj się w Polsce 
10:30 Leśniczówka
11:55 Między ziemią 

a niebem - magazyn
12:00 Anioł Pański
12:15 Między ziemią 

a niebem - magazyn
12:45 Sekrety mnichów
13:00 Drogi wolności
13:10 BBC w Jedynce 

- Dziki Meksyk
14:10 Sonda 2
14:35 Spis treści - felieton
14:45 Big Music Quiz 
15:40 Drogi wolności

15:50 The Wall. Wygraj 
marzenia 
- teleturniej

16:45 Skoki Narciarskie 
- Puchar Świata 
- Kuusamo

16:55 Teleexpress
17:00 Skoki Narciarskie - 

Puchar Świata - Kuusamo 
20:10 Drogi wolności 

- Dziewczynka z zapałkami 
- serial TVP

21:15 Rolnik szuka żony 
- reality show

22:20 Zakochana Jedynka 
- Już za tobą tęsknię 
- fi lm obyczajowy, 
prod. Wielka Brytania

00:20 Riddick - fi lm science 
fi ction, prod. USA

02:25 Podwójne uderzenie 
- fi lm fabularny

05:15 Dla niesłyszących 
- Słowo na niedzielę 

05:20 Barwy szczęścia - serial 
obyczajowy TVP

07:00 M jak miłość - serial TVP
07:55 Pytanie na śniadanie
10:50 Rodzinne oglądanie

- Wielka rafa koralowa 
- serial dokumentalny

11:50 Gwiazdy w południe 
- Lawrence z Arabii - fi lm 
fabularny, prod. USA

14:00 Familiada - teleturniej
14:35 Koło fortuny 
15:10 Rodzinka.pl - serial 

komediowy TVP
15:45 The Voice of Poland 
18:00 Panorama
18:20 Pogoda
18:25 Sport Telegram
18:35 Na dobre i na złe 

- serial TVP
19:35 Zakupy pod kontrolą 

- reality show
20:05 Quantum of Solace 

- fi lm sensacyjny

22:00 Kino bez granic 
- Nieulotne 
- fi lm obyczajowy, 
prod. Polska, Hiszpania, 
2012, reż. Jacek Borcuch, 
wyk. Jakub Gierszał, 
Magdalena Berus, 
Andrzej Chyra

23:40 Pod elektrycznymi 
chmurami 
- fi lm fabularny,
prod. Rosja, Ukraina, 
Polska, 2014

02:05 Quantum of Solace 
- fi lm sensacyjny, 
prod. USA, 2008, 
reż. Marc Forster, 
wyk. Daniel Craig, 
Olga Kurylenko, 
Judi Dench, Mathieu Amal-
ric, Giancarlo Giannini

03:55 Zakończenie dnia

05:20 Uwaga! - magazyn
05:45 Mango - telezakupy
08:00 Dzień Dobry TVN 

- magazyn
11:00 Kobieta na krańcu 

świata
11:35 Co za tydzień - magazyn
12:10 Diagnoza - serial, Polska
13:10 Mam talent - program 

rozrywkowy
15:05 Top Model - program 

rozrywkowy
16:05 Minionki - fi lm komedia, 

USA, 2015, reż. Kyle Balda, 
Pierre Coffi  n

18:00 Domowe rewolucje 
19:00 Fakty
19:25 Sport 
19:35 Pogoda
19:44 Raport smogowy 
19:45 Uwaga! 

- magazyn
20:00 MasterChef - program 

rozrywkowy
21:30 Pod powierzchnią 

- serial, Polska

22:30 Avengers: Czas
Ultrona 
- fi lm przygodowy, USA, 
2015, reż. Joss Whedon, 
wyk. Robert Downey 
Jr., Chris Hemsworth, 
Mark Ruff alo, Chris 
Evans, Scarlett Johansson, 
Jeremy Renner, James 
Spader, Samuel L. Jackson, 
Don Cheadle, Aaron 
Taylor-Johnson

01:30 Narzeczony 
mimo woli 
- fi lm komedia, USA, 2009, 
reż. Anne Fletcher, wyk. 
Sandra Bullock, Ryan 
Reynolds, Mary Steenbur-
gen, Craig 
T. Nelson, Betty White

03:45 Uwaga! - magazyn
04:05 Moc Magii

06:00 Nowy dzień z Polsat 
News

08:40 Jeźdźcy smoków na 
końcu świata

09:10 Epoka lodowcowa: 
Mamucia gwiazdka

09:40 Mój brat niedźwiedź
11:35 Cziłała z Beverly Hills 3
 Papi oraz wszyscy dwu- 

i czteronożni członkowie 
jego familii przenoszą się 
do eleganckiego hotelu 
w Beverly Hills. Zwierzaki 
wesoło spędzają czas w 
luksusowym spa, jednak 
wkrótce w psim raju 
zaczynają się kłopoty. 

13:15 Jak wytresować smoka
15:30 Duże dzieci
  - komedia 
17:35 Nasz Nowy Dom
18:40 Dom pełen życia
19:20 Sport
19:25 Pogoda
19:30 Państwo w Państwie

- magazyn

23:05 Ślad 
- serial kryminalny

 Biznesmanowi Henrykowi 
Kruczkowi przydarza 
się wypadek podczas 
uprawiania wingsuitu. 
Linki jego spadochronu 
urywają się i mężczyzna 
cudem wychodzi z tego 
żywy. Policja zwraca się 
do CWŚ o pomoc w prze-
prowadzeniu ekspertyzy 
spadochronu. Okazuje się, 
że sprzęt został celowo 
zniszczony przed skokiem.

01:05 Doktor Strange
03:40 Tajemnice losu

- program ezoteryczny
04:55 Disco Gramy

- program rozrywkowy
prod. Polska

05:40 Telezakupy TV Okazje

07:00 Antyfonie - Kasety 
- fi lm dokumentalny

07:25 Teledyski
07:50 Dranie w kinie 
08:35 Angielskie śniadanie 

- Pan wzywał, Milordzie? 
- Trzy Wazony - serial

09:35 Śladami wielkich 
kompozytorów 
- Śladami Off enbacha 
- fi lm dokumentalny

10:40 Trzeci punkt widzenia 
- program publicystyczny

11:20 Hydrozagadka 
- fi lm TVP

12:45 Bilet do kina - Rain Man 
- dramat, prod. USA, 1988, 
reż. Barry Levinson

15:05 Chuligan Literacki 
- magazyn o książkach

15:40 Rozmowy 
poSzczególne

16:25 Krzysztof Penderecki 
- II Koncert skrzypcowy 
“Metamorfozy” - koncert

17:15 Niedziela z...

18:05 Niedziela z... rolami 
Jana Himilsbacha 
- Rejs - komedia
reż. Marek Piwowski, 
wyk. Stanisław Tym, 
Joanna Lothe

19:25 Niedziela z... - Party 
przy świecach 
- fi lm TVP, reż. Antoni 
Krauze, wyk. Wiesław 
Wójcik

20:35 Panorama kina 
polskiego - Zero 
- dramat, reż. Paweł 
Borowski

22:35 Trzeci punkt widzenia 
23:05 Dokument.pl - Miłość 
00:50 Scena alternatywna
01:30 Kino nocne - W ciemności 

- dramat
04:00 Teraz animacje! - Doku-

ment - fi lm animowany

05:55 Flash 
08:35 Przygody Merlina 

Młody czarodziej przyby-
wa do Camelotu i ukrywa 
swoje zdolności, gdyż 
bezwzględny król, Uther 
Pendragon, tępi wszelką 
magię.

10:25 Następny proszę!
11:30 Najpiękniejsze baśnie 

braci Grimm: Jorinde
i Joringel 

12:40 Piękna i bestia 
14:55 True Knight
16:40 Garbi: Super bryka 

Nastolatka Maggie dostaje 
od ojca sportowe auto. Po 
pewnym czasie okazuje 
się, że samochód ma nie-
zwykłe właściwości.

18:40 Sezon na misia 2
- animacja 
Kiedy pies Kabanos zostaje 
porwany, Boguś wraz z 
przyjaciółmi rusza mu na 
pomoc.

20:00 Kariera Nikosia Dyzmy
- komedia
Pracownik zakładu pogr-
zebowego przypadkiem 
trafi a na wystawny 
bankiet. Zdobywa uznanie 
wpływowych ludzi, dzięki 
którym zaczyna robić 
karierę polityczną.

22:10 Sztos 2
00:10 Ukryta tożsamość 
01:05 Dyżur
01:45 Z archiwum policji 

- fabularny
02:05 Biesiada na cztery 

pory roku - serial
02:45 Taki jest świat 

- program informacyjny
03:20 Na jedwabnym szlaku
04:05 Menu na miarę 
04:40 Z archiwum policji 
05:00 Niesamowite!

05:25 Ukryta prawda 
- magazyn obyczajowy

06:25 Mango - telezakupy
08:30 Kryminalni - serial 

kryminalny, Polska
10:30 Brzydula - serial 

obyczajowy, Polska
13:20 Dziewczyna 

z marzeniami 
- fi lm obyczajowy, USA, 
2009, reż. Drew Barry-
more, wyk. Ellen Page, 
Marcia Gay Harden, Kristen 
Wiig, Drew Barrymore, 
Juliette Lewis, Jimmy 
Fallon, Daniel Stern

15:40 Dzika lokatorka 
- fi lm komedia, USA, 1992, 
reż. Frank Oz, wyk. Steve 
Martin, Goldie Hawn, 
Dana Delany, Julie Harris, 
Donald Moff at, Peter 
MacNicol

17:50 Nie kłam, kochanie
- fi lm komedia, Polska, 
2008, reż. Piotr Wereśniak

20:00 World War Z 
- fi lm S-F, USA, 2013, 
reż. Marc Forster, wyk. 
Brad Pitt, Mireille Enos, 
Daniella Kertesz, James 
Badge Dale, Ludi Boeken, 
Matthew Fox

22:30 U-571 
- fi lm wojenny, Francja, 
USA, 2000, reż. Jonathan 
Mostow, wyk. Matthew 
McConaughey, Bill Paxton, 
Harvey Keitel, Jon Bon 
Jovi, David Keith, Thomas 
Kretschmann

00:50 Sposób na 
morderstwo 
- serial, USA

01:50 Moc Magii 
04:05 Druga strona 

medalu 
- talk show

06:00 Dragons’ Den - Jak 
zostać milionerem

07:05 Jeźdźcy smoków 
na końcu świata 
- serial przygodowy

08:00 Dzielna Mysz
08:10 Pies na wagę 

diamentów
 Złodzieje diamentów 

postanawiają przewieźć 
skradzione kosztowności, 
ukrywając je w obroży psa. 

10:30 Galileo
12:35 Powrót do przyszłości
  - komedia sci-fi 
15:00 Mistrz kierownicy 

ucieka
 - komedia 
 Z Teksasu do Georgii 

ciężarówka szmugluje 
piwo, chroniona przez 
Bandita. Pościgem kieruje, 
kasując dziesiątki samo-
chodów, szeryf Buford, 
któremu uciekła sprzed 
ołtarza synowa.

17:00 Quest
 - fi lm akcji
 Nowy Jork, lata 20. 

ubiegłego wieku. Historia 
Chrisa Dubois, młodego 
chłopaka, który uciekając 
przed gangsterami dostaje 
się na statek płynący do 
Hong Kongu. 

19:00 Galileo
20:00 Wiking
 Młody wiking, Włodzimi-

erz Nowogrodzki, po 
śmierci ojca, kniazia 
Światosława I, przez 
zamarznięte morze ucieka 
na wygnanie przed swym 
podstępnym bratem.

22:55 Sprawiedliwi 
- Wydział Kryminalny
- serial kryminalny

00:55 Tuż przed tragedią
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05:35 Elif - serial, prod. Turcja
06:35 Wieczna miłość - serial
07:25 Jaka to melodia?
07:55 Agropogoda - magazyn
08:00 Wiadomości
08:10 Pogoda poranna
08:15 Kwadrans polityczny
08:30 Alarm! - magazyn
08:55 Ranczo - serial
09:50 Komisarz Alex - serial 

kryminalny TVP
10:50 Jeden z dziesięciu
11:30 Korona królów
12:00 Wiadomości
12:15 Agrobiznes
12:30 Agropogoda - magazyn
12:40 Magazyn Rolniczy 
12:55 BBC w Jedynce

 - Dziki Meksyk
14:00 Elif - serial, prod. Turcja
15:00 Wiadomości
15:15 Alarm! - magazyn
15:35 Okrasa łamie przepisy 
16:05 Wieczna miłość - serial
17:00 Teleexpress
17:30 Jaka to melodia? 

18:00 Klan - telenowela TVP
18:30 Korona królów 

- telenowela 
historyczna TVP

18:55 Jeden z dziesięciu 
- teleturniej

19:30 Wiadomości
20:10 Alarm! - magazyn
20:30 Leśniczówka
21:00 Teatr Telewizji 

- Wyzwolenie - spektakl 
teatralny, reż. Maciej Prus, 
wyk. Piotr Adamczyk, 
Maja Komorowska

22:25 Dekalog - Siedem - fi lm 
TVP, prod. Polska, 1988

23:35 Wieniawa - fi lm 
dokumentalny

00:50 Już za tobą tęsknię 
- fi lm obyczajowy

02:50 Pod opieką operacyjną 
- fi lm dokumentalny

06:05 O mnie się nie martw 
- serial komediowy TVP

06:55 Coś dla Ciebie 
07:20 Na sygnale - serial 

fabularyzowany TVP
07:55 Pytanie na śniadanie
11:00 Panorama
11:10 Pytanie na śniadanie 

Extra
11:25 Rodzinka.pl - serial 

komediowy TVP
11:55 Barwy szczęścia 

- serial obyczajowy TVP
12:30 Koło fortuny 
13:15 Cena miłości - serial
14:10 Postaw na milion
15:10 O mnie się nie martw 

- serial komediowy TVP
16:00 Koło fortuny
16:35 Familiada - teleturniej
17:15 Łzy Cennet - serial
18:00 Panorama
18:25 Pogoda
18:30 Sport Telegram
18:35 Rodzinka.pl - serial
19:05 Wszystko przed nami 

19:35 Barwy szczęścia 
- serial obyczajowy TVP

20:55 M jak miłość - serial TVP
21:55 Syn - serial, prod. USA
22:50 Czas śmierci - serial, 

prod. Wielka Brytania
23:55 Trzeci ofi cer - serial 

sensacyjny TVP
00:50 Nieulotne 

- fi lm obyczajowy,
prod. Polska, Hiszpania, 
2012, reż. Jacek Borcuch, 
wyk. Jakub Gierszał, 
Magdalena Berus, 
Andrzej Chyra

02:35 Oczy Julii 
- thriller, prod. Hiszpania, 
2010, reż. Guillem Mo-
rales, wyk. Belen Rueda, 
Lluis Homar, Pablo Derqui, 
Francesc Orella

04:30 Zakończenie

05:50 Uwaga! - magazyn
06:20 Mango - telezakupy
07:25 Nowa Maja w ogrodzie

 - magazyn ogrodniczy
07:55 Akademia ogrodnika 
08:00 Dzień Dobry TVN
11:00 Ukryta prawda 
12:00 Szpital - program 

obyczajowy
13:00 Szkoła 
14:00 19 + 
14:30 Kuchenne rewolucje 

- program kulinarno-roz-
rywkowy

15:30 Szkoła 
16:30 19 + 
17:00 Szpital - program 

obyczajowy
18:00 Ukryta prawda 
19:00 Fakty
19:35 Sport 
19:45 Pogoda
19:49 Raport smogowy 
19:50 Uwaga! 

- magazyn
20:10 Doradca smaku 

20:15 Na Wspólnej 
- serial obyczajowy, 
Polska

20:55 Milionerzy 
21:30 Top Model 

- program rozrywkowy
23:00 Imperium wilków 

- fi lm sensacyjny, 
prod. Francja, 2005, 
reż. Chris Nahon, 
wyk. Jean Reno, Arly
Jover, Jocelyn Quivrin, 
Laura Morante, 
Philippe Bas, Vernon 
Dobtcheff 

01:35 Co za tydzień 
- magazyn

02:15 Uprowadzona 
- serial, Francja, USA

03:15 Uwaga!
- magazyn

03:40 Moc Magii

06:00 Nowy dzień z Polsat 
News

09:00 Malanowski i Partnerzy 
- serial kryminalny, prod. 
Polska

10:00 Dzień, który zmienił 
moje życie - serial 
obyczajowy, prod. Polska

11:00 Dlaczego ja?
12:00 Gliniarze
 Znany warszawski 

paparazzi zostaje zamor-
dowany. Prawdopodobnie 
zabójstwo ma związek 
z jego ostatnim dzien-
nikarskim śledztwem 
- mężczyzna na zlecenie 
żony znanego biznesmena 
zrobił mu krępujące zdję-
cia z młodą kochanką...

13:00 Trudne sprawy
14:00 Pierwsza miłość - serial 

obyczajowy, prod. Polska
14:45 Dlaczego ja?
15:50 Wydarzenia
16:15 Interwencja - magazyn

16:30 Na ratunek 112
- serial paradokumentalny
prod. Polska

17:00 Gliniarze
- serial kryminalny

 Na peryferiach zostaje 
odnalezione ciało zakopa-
nego żywcem mężczyzny.  

18:00 Pierwsza miłość
- serial obyczajowy

18:50 Wydarzenia
19:30 Świat według 

Kiepskich
20:10 MEGA HIT - Doktor 

Strange
22:40 X-Men 2 - fi lm s-f 
01:35 Stan oblężenia
 - thriller sensacyjny
 W Ameryce narasta fala 

islamskiego terroryzmu. 
03:55 “Kabaretowa

Ekstraklasa”

07:00 Teledyski
08:15 Studio Kultura 
08:35 Monolog trębacza

- fi lm TVP
09:05 Jańcio Wodnik - fi lm 

obyczajowy, prod. Polska
11:00 Polskie drogi - W obronie 

własnej - serial TVP
12:55 Studio Kultura - Roz-

mowy - Janusz Drzewucki
13:15 Dzienniki Lipsetta 
13:35 Jeszcze nie wieczór 
15:25 Taśmy Kultury 
15:40 Szczęśliwy naród, który 

ma poetę... Polskie 
wiersze 1918 - 2018 

16:05 Śladami wielkich kom-
pozytorów - Śladami 
Off enbacha - fi lm

17:10 Córka albo syn - fi lm TVP, 
prod. Polska, 1979

18:30 Chuligan Literacki - 
19:00 Polska szkoła animacji 
19:15 Którędy po sztukę
19:25 Aleksandra Jachtoma 
20:00 Informacje kulturalne 

20:20 Mały Quinquin 
- W sercu zła 
- serial kryminalny

21:20 Więcej niż fi kcja 
- Lo i stało się. Zaduma 
nad światem w sieci 
- fi lm dokumentalny

23:05 Kronos - magazyn 
kulturalno-społeczny

23:45 Panorama kina 
polskiego - Zero 
- dramat, prod. Polska, 
2009, reż. Paweł Borowski, 
wyk. Robert Więckiewicz

01:55 Informacje kulturalne 
02:20 Kino nocne 

- Śniadanie na Plutonie 
- dramat

04:35 Scena alternatywna
05:10 Teledysk
05:30 Afi sz kulturalny
05:50 Zakończenie dnia

06:00 Kontrakt na miłość 
07:00 Zbuntowany anioł 
08:00 Lombard. Życie 

pod zastaw 
- serial obyczajowy

09:00 Gliniarz i prokurator 
- fabularny

11:00 Nash Bridges 
12:00 Kobra - oddział 

specjalny 
- fabularny

13:00 Agenci NCIS: 
Los Angeles 
- fabularny
Agenci biura NCIS w 
Los Angeles działają 
pod przykrywką, by ro-
związywać trudne i często 
szokujące sprawy.

15:00 Lombard. Życie
 pod zastaw - serial 
obyczajowy

15:55 Kobra - oddział 
specjalny - fabularny

18:00 Lombard. Życie 
pod zastaw - serial

20:00 Atak na posterunek 
- thriller
Detroit. Policjanci 
z 13. posterunku podczas 
nocy sylwestrowej przy-
gotowują się do likwidacji 
placówki. Niespodzie-
wanie otrzymują zadanie 
przyjęcia transportu 
więźniów, który w trakcie 
jazdy zatrzymała zamieć.

22:10 Bóg zemsty 
00:10 Ucieczka gangstera 
02:40 Taki jest świat 

- program informacyjny
03:20 Na jedwabnym 

szlaku - serial 
dokumentalny

04:40 Z archiwum 
policji 
- fabularny

05:00 Niesamowite!

05:10 Ukryta prawda
- magazyn obyczajowy

06:10 Sąd rodzinny 
- program sądowy

07:10 Szpital - program 
obyczajowy

08:10 Dr House - serial, USA
09:10 Kryminalni - serial 

kryminalny, Polska
10:15 Mango telezakupy
11:55 Ukryta prawda 

- program obyczajowy
12:55 Sąd rodzinny 

- program sądowy
13:55 Sędzia Anna Maria 

Wesołowska 
- program sądowy

14:55 Szpital - program 
obyczajowy

15:55 Dr House - serial, USA
16:50 Kryminalni - serial 

kryminalny, Polska
17:55 Brzydula - serial 

obyczajowy, Polska
19:00 Ukryta prawda 
20:00 Drzwi w podłodze 

22:20 W garniturach 
- serial prawniczy
Dzięki swojej fotogra-
fi cznej pamięci i ponad-
przeciętnej inteligencji 
Mike Ross zdobywa 
pracę u Harveya Spectera. 
Jednak fi rma, w której 
pracuje, zatrudnia jedynie 
prawników z Uniwersytetu 
Harvarda.

23:50 World War Z
- fi lm S-F, USA, 
prod. 2013, reż. Marc 
Forster, wyk. Brad Pitt, 
Mireille Enos, Daniella 
Kertesz, James Badge 
Dale, Ludi Boeken, 
Matthew Fox

02:15 Lista klientów
- serial, USA

03:15 Moc Magii

06:00 Dragons’ Den - Jak 
zostać milionerem

07:05 Przygody Kota 
w butach

08:00 Nasz Nowy Dom
09:00 Septagon
10:05 Hell’s Kitchen 

- Piekielna Kuchnia
12:00 Detektywi w akcji

- serial kryminalny,
prod. Polska

 Do Spetagonu zwraca 
się o pomoc kierownik 
supermarketu, który ma 
problemy z pracownikami. 
Od kiedy przeszedł zawał, 
nie może się już zajmować 
sklepem tak jak dawniej. 

14:00 STOP Drogówka
15:00 Policjantki i Policjanci 

- serial obyczajowy
16:00 Maria z przedmieścia
16:55 Światło twoich oczu
18:00 Septagon
19:00 Policjantki i Policjanci

- serial obyczajowy

20:00 Sprawiedliwi 
- Wydział Kryminalny
- serial kryminalny
prod. Polska

21:05 Śmierć na 1000 
sposobów

22:00 Galileo
00:00 Transakcje za milion 

dolarów: Los Angeles
Brawurowa rywalizacja 
młodych i ambitnych 
agentów nieruchomości. 
Ich wyzwanie to 
najdroższe domy świata 
- oszałamiające luksusem, 
wystrojem i położeniem.

02:05 Interwencja
- magazyn

02:45 Cafe Futbol
04:25 Magazyn Atleci
04:55 Trans World Sport

- magazyn
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05:35 Elif - serial, prod. Turcja
06:35 Wieczna miłość - serial 

obyczajowy, prod. Turcja
07:25 Jaka to melodia? 
07:55 Agropogoda - magazyn
08:00 Wiadomości
08:10 Pogoda poranna
08:15 Kwadrans polityczny
08:30 Alarm! - magazyn
08:55 Ranczo - serial
09:50 Komisarz Alex - serial 
10:50 Jeden z dziesięciu 
11:30 Korona królów
12:00 Wiadomości
12:15 Agrobiznes
12:30 Agropogoda - magazyn
12:35 Magazyn Rolniczy
12:55 Natura w Jedynce 

- Troskliwi rodzice
14:00 Elif - serial, prod. Turcja
15:00 Wiadomości
15:15 Alarm! - magazyn
15:35 Leśniczówka
16:05 Wieczna miłość - serial
17:00 Teleexpress
17:30 Jaka to melodia? 

18:00 Klan - telenowela TVP
18:30 Korona królów - tele-

nowela historyczna TVP
18:55 Jeden z dziesięciu 

- teleturniej
19:30 Wiadomości
20:05 Pogoda
20:10 Alarm!

- magazyn
20:25 Sport
20:30 Leśniczówka
21:00 Weterani. Wyrwani 

śmierci - reportaż
21:40 Kompania X - serial
22:35 Na granicy
00:30 Czy świat oszalał? 

- Niedotykalne boże 
dzieci - fi lm dokumental-
ny, prod. USA, 2014

01:45 Dotknięcie ręki 
- fi lm obyczajowy

03:30 Ostatni naziści

05:30 Koło fortuny - teleturniej
06:05 M jak miłość - serial TVP
07:00 Program ekumeniczny
07:20 Na sygnale - serial 

fabularyzowany TVP
07:55 Pytanie na śniadanie
11:00 Panorama
11:10 Pytanie na śniadanie 

Extra
11:25 Rodzinka.pl - serial 

komediowy TVP
11:55 Barwy szczęścia - serial 

obyczajowy TVP
12:30 Koło fortuny
13:15 Cena miłości - serial
14:10 Postaw na milion 
15:10 Dla niesłyszących 

- M jak miłość - serial TVP
16:00 Koło fortuny 
16:35 Familiada - teleturniej
17:15 Łzy Cennet - serial 

obyczajowy, prod. Turcja
18:00 Panorama
18:25 Pogoda
18:30 Sport Telegram
18:35 Rodzinka.pl - serial

19:05 Wszystko przed nami 
- telenowela TVP

19:35 Barwy szczęścia 
- serial obyczajowy 
prod. TVP

20:55 M jak miłość 
- serial TVP

21:55 Magazyn Ekspresu 
Reporterów

23:00 Będziem Ciebie 
wiernie strzec

24:00 Rodzinka.pl - serial 
komediowy TVP

00:35 Syn - serial, prod. USA
01:30 Czas śmierci - serial
02:35 Magazyn Ekspresu 

Reporterów
03:35 Tajemnice Trzeciej 

Rzeszy poszukiwanie 
bomby Hitlera - fi lm 
dokumentalny

04:30 Zakończenie

05:10 Uwaga! - magazyn
05:35 Mango - telezakupy
06:50 Kuchenne rewolucje

- program kulinarny
07:50 Doradca smaku 

- Zupa krem ze szpinaku 
i jarmużu 

08:00 Dzień Dobry TVN 
- magazyn

11:00 Ukryta prawda 
- program obyczajowy

12:00 Szpital - program 
obyczajowy

13:00 Szkoła 
14:00 19 + 
14:30 Kuchenne rewolucje 

- program kulinarno-roz-
rywkowy

15:30 Szkoła 
16:30 19 + 
17:00 Szpital - program 

obyczajowy
18:00 Ukryta prawda 
19:00 Fakty
19:49 Raport smogowy 
19:50 Uwaga! - magazyn

20:10 Doradca smaku 
- Stek z kalafi ora 
z potrawką z pomidorów 

20:15 Na Wspólnej -
 serial obyczajowy, 
Polska

20:55 Milionerzy 
21:30 Diagnoza 

- serial, Polska
22:30 Kuba Wojewódzki 

- talk show
23:30 Superwizjer 

- magazyn reporterów
prod. Polska

00:05 36,6 
01:05 Miłość jest wszystkim 

- kulisy produkcji 
01:35 Masters Of Sex 

- serial, USA
02:45 Uwaga! 

- magazyn
03:10 Moc Magii

06:00 Nowy dzień z Polsat 
News

09:00 Malanowski i Partnerzy 
- serial kryminalny, prod. 
Polska

10:00 Dzień, który zmienił 
moje życie 
- serial obyczajowy, 
prod. Polska

11:00 Dlaczego ja?
12:00 Gliniarze
13:00 Trudne sprawy
14:00 Pierwsza miłość

- serial obyczajowy,
prod. Polska

14:45 Dlaczego ja?
15:50 Wydarzenia
16:10 Pogoda
16:15 Interwencja - magazyn 

reporterów
16:30 Na ratunek 112
17:00 Gliniarze
18:00 Pierwsza miłość - serial 

obyczajowy, prod. Polska
18:50 Wydarzenia
19:20 Sport, Pogoda

19:30 Świat według 
Kiepskich 
- serial komediowy, 
prod. Polska

20:05 Ślad
 Podczas włamania 

do domu Adama 
Kisielewskiego ginie jego 
syn, Staszek. Scenariusz 
napadu kropka w kropkę 
przypomina włamania 
„wędrownej szajki”, 
okradającej bogate domy. 

22:05 Stan oblężenia
  - thriller sensacyjny 
00:40 Agenci bardzo 

specjalni
02:55 Tajemnice losu
04:55 Disco Gramy

- program rozrywkowy
prod. Polska

05:40 Telezakupy TV Okazje

07:00 Teledyski
08:00 Informacje kulturalne 

- informator kulturalny
08:15 Studio Kultura - Roz-

mowy - Thomas Sjoberg
08:35 Trochę nadziei - fi lm
09:35 Córka albo syn - fi lm
11:00 Rzeka kłamstwa - serial 

TVP, prod. Polska, 1987, 
reż. Jan Łomnicki

12:45 Rzeka kłamstwa 
- serial TVP

14:25 Studio Kultura - Roz-
mowy - Thomas Sjoberg

14:45 Cała zima bez ognia 
- dramat obyczajowy

16:20 Którędy po sztukę 
- Andrzej Wróblewski

16:35 Taśmy Kultury 
17:10 Gloria Victoria 

- fi lm animowany
17:25 Cwał - komediodramat
19:20 Kronos - magazyn
20:00 Informacje kulturalne  
20:20 Najdzielniejszy 

z rycerzy

21:35 Lekkie obyczaje 
- Twórcza kontrola 
- dramat, prod. USA, 2015, 
reż. Benjamin Dickinson

23:15 Dezerterzy 
23:45 Młoda Polska 

- Ciepło zimno 
- fi lm krótkometrażowy, 
prod. Polska, 2016

00:35 Nocny dokument 
- Please fi nd - Henryk 
Mikołaj Górecki 
- fi lm dokumentalny

01:50 Informacje kulturalne 
02:15 Kino nocne 

- Dotknij mnie 
- fi lm obyczajowy

03:50 Scena Klasyczna 
- Scena Klasyczna 
- Ars Cantus 
- koncert

04:45 Teledysk

06:00 Kontrakt na miłość 
07:00 Zbuntowany anioł 
08:00 Lombard. Życie 

pod zastaw - serial
09:00 Gliniarz i prokurator

- fabularny
11:00 Nash Bridges 
12:00 Kobra - oddział 

specjalny 
- fabularny
Serial opowiada o 
przygodach policjantów 
patrolujących autostradę, 
którzy często uczestniczą 
w ciężkich sprawach 
kryminalnych i szalonych 
pościgach. Nasycony jest 
efektami specjalnymi i 
szybką akcją.

13:00 Agenci NCIS: 
Los Angeles - fabularny

15:00 Lombard. Życie 
pod zastaw 
- serial obyczajowy

15:55 Kobra - oddział 
specjalny - fabularny

18:00 Lombard. Życie 
pod zastaw 
- serial obyczajowy

20:00 Push - thriller
Dwoje Amerykanów o 
parapsychologicznych 
zdolnościach musi znaleźć 
dziewczynę z Hongkongu. 
Tropi ją także rządowa 
agencja prowadzająca 
badania na osobach posi-
adających nadprzyrodzone 
talenty.

22:10 Snajper: Duch 
wojownika 

00:10 Czerwony skorpion 
02:15 Na jedwabnym szlaku 

- serial dokumentalny
04:40 Z archiwum

policji 
- fabularny

05:00 Niesamowite!

05:10 Ukryta prawda 
- magazyn obyczajowy

06:10 Sąd rodzinny
- program sądowy

07:10 Szpital - program 
obyczajowy

08:10 Dr House - serial, USA
09:10 Kryminalni 

- serial kryminalny, Polska
10:15 Mango telezakupy
11:55 Ukryta prawda 

- program obyczajowy
12:55 Sąd rodzinny 

- program sądowy
13:55 Sędzia Anna Maria 

Wesołowska - program 
sądowy

14:55 Szpital - program 
obyczajowy

15:55 Dr House - serial, USA
16:50 Kryminalni 

- serial kryminalny, 
Polska

17:55 Brzydula - serial 
obyczajowy, Polska

19:00 Ukryta prawda

20:00 U-571 
- fi lm wojenny, Francja, 
USA, 2000, reż. Jonathan 
Mostow, wyk. Matthew 
McConaughey, Bill Paxton, 
Harvey Keitel, Jon Bon 
Jovi, David Keith, Thomas 
Kretschmann

22:30 Uciekinier 
- fi lm S-F, USA, 1987, 
reż. Paul M. Glaser, wyk. 
Arnold Schwarzenegger, 
Maria Conchita Alonso, 
Yaphet Kotto, Jim Brown, 
Jesse Ventura, Erland 
Van Lidth

00:35 Sposób 
na morderstwo 
- serial, USA

01:40 Moc Magii 
03:50 Ukryta prawda 

- magazyn obyczajowy

06:00 Dragons’ Den - Jak 
zostać milionerem

07:05 Przygody Kota 
w butach

08:00 Nasz Nowy Dom
09:00 Septagon
10:00 Hell’s Kitchen 

- Piekielna Kuchnia
11:25 Benny Hill
12:00 Detektywi w akcji

- serial kryminalny
 Francuzka i Novy pomaga-

ją kobiecie zaniepokojonej 
o swoją córkę. Dziewięt-
nastoletnia dziewczyna od 
pewnego czasu dysponuje 
dużymi sumami, które 
raczej trudno byłoby jej 
zarobić w zwykłej pracy i 
to na pół etatu.

14:00 STOP Drogówka
15:00 Policjantki i Policjanci - 

serial obyczajowy
16:00 Maria z przedmieścia
16:55 Światło twoich oczu
18:00 Septagon

19:00 Policjantki i Policjanci 
- serial obyczajowy, 
prod. Polska

 Patrol numer siedem 
zostaje wezwany do 
zdemolowanego domu 
psychologa. Ślad wiedzie 
do konkurencyjnego ga-
binetu, którego właściciel 
zniknął. 

20:00 Sprawiedliwi - Wydział 
Kryminalny
- serial kryminalny

21:00 Jerozolima
23:00 Pająki
  - horror sci-fi 
 W wyniku eksperymentu 

na pokładzie promu 
kosmicznego powstaje 
przerażajace monstrum.

01:00 STOP Drogówka
02:00 Polityka na ostro
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06:30 Wieczna miłość - serial 
obyczajowy, prod. Turcja

07:25 Jaka to melodia? 
07:55 Agropogoda - magazyn
08:00 Wiadomości
08:10 Pogoda poranna
08:15 Kwadrans polityczny
08:30 Alarm! - magazyn
08:55 Ranczo - serial 
09:55 Komisarz Alex - serial
10:50 Jeden z dziesięciu 
11:30 Korona królów 
12:00 Wiadomości
12:15 Agrobiznes
12:30 Agropogoda - magazyn
12:35 Bo ja wybieram 

zdrowie - magazyn
12:50 Natura w Jedynce 
14:00 Elif - serial, prod. Turcja
15:00 Wiadomości
15:15 Alarm! - magazyn
15:35 Leśniczówka 
16:05 Wieczna miłość - serial
17:00 Teleexpress
17:30 Jaka to melodia? 
18:00 Klan - telenowela TVP

18:30 Korona królów 
- telenowela historyczna 
prod. TVP

18:55 Jeden z dziesięciu 
19:30 Wiadomości
20:05 Pogoda
20:10 Alarm! - magazyn
20:20 Sport
20:25 Leśniczówka
20:55 Liga Mistrzów
00:25 Bez tożsamości 

- serial, prod. Hiszpania, 
2016

01:05 Kompania X - serial, 
prod. Kanada, 2015

01:55 Weterani. Wyrwani 
śmierci
- reportaż

02:30 Wojsko - polskie.pl 
- reportaż

02:55 Na granicy
04:45 Zakończenie dnia

05:25 Koło fortuny 
- teleturniej

06:00 M jak miłość - serial TVP
06:55 Pożyteczni.pl - magazyn
07:20 Na sygnale - serial
07:55 Pytanie na śniadanie
11:00 Panorama
11:10 Pytanie na śniadanie 

Extra
11:25 Rodzinka.pl - serial 

komediowy TVP
11:55 Barwy szczęścia 

- serial obyczajowy TVP
12:30 Koło fortuny 

- teleturniej
13:15 Cena miłości - serial
14:10 Postaw na milion
15:10 Dla niesłyszących 

- M jak miłość - serial TVP
16:00 Koło fortuny 
16:35 Familiada - teleturniej
17:15 Łzy Cennet - serial 

obyczajowy, prod. Turcja
18:00 Panorama
18:35 Rodzinka.pl - serial
19:05 Wszystko przed nami 

19:35 Barwy szczęścia 
- serial obyczajowy TVP

20:50 Na dobre i na złe 
- serial TVP

21:50 Na sygnale - serial 
fabularyzowany TVP

22:30 Kino relaks 
- Tak to się teraz robi 
- komedia, prod. USA, 
2010, reż. Josh Gordon, 
Will Peck, wyk. Jennifer 
Aniston, Jason Bateman, 
Patrick Wilson, Jeff  
Goldblum

00:20 O mnie się nie martw 
- serial komediowy TVP

01:20 Defekt - serial
02:25 Świat bez tajemnic 

- Uchodźcy, dochodowy 
interes - fi lm

03:30 Codzienna 2 m. 3
- serial komediowy TVP

05:10 Uwaga! - magazyn
05:35 Mango - telezakupy
06:50 Kuchenne rewolucje 

- program kulinarno-roz-
rywkowy

07:50 Doradca smaku - Stek 
z kalafi ora z potrawką z 
pomidorów

08:00 Dzień Dobry TVN 
11:00 Ukryta prawda
12:00 Szpital - program 

obyczajowy
13:00 Szkoła 
14:00 19 + 
14:30 Kuchenne rewolucje 

- program kulinarno-roz-
rywkowy

15:30 Szkoła 
16:30 19 + 
17:00 Szpital - program 

obyczajowy
18:00 Ukryta prawda 
19:00 Fakty
19:49 Raport smogowy 
19:50 Uwaga! - magazyn
20:10 Doradca smaku

20:15 Na Wspólnej 
- serial obyczajowy, 
Polska

20:55 Milionerzy 
- program rozrywkowy,
Polska

21:30 Ameryka Express 
- program rozrywkowy

23:05 Poranek kojota 
- fi lm komedia, 
prod. Polska, 2001, 
reż. Olaf Lubaszenko, 
wyk. Maciej Stuhr, 
Karolina Rosińska, 
Tadeusz Huk, Janusz 
Józefowicz, Michał 
Milowicz

01:05 Oszuści 
- serial, USA

02:05 Uwaga! 
- magazyn

02:35 Moc Magii

06:00 Nowy dzień z Polsat 
News

09:00 Malanowski
i Partnerzy 
- serial kryminalny, 
prod. Polska

10:00 Dzień, który zmienił 
moje życie 
- serial obyczajowy

11:00 Dlaczego ja?
12:00 Gliniarze
13:00 Trudne sprawy
14:00 Pierwsza miłość 

- serial obyczajowy, 
prod. Polska

14:45 Dlaczego ja?
15:50 Wydarzenia
16:10 Pogoda
16:15 Interwencja 

- magazyn reporterów
16:30 Na ratunek 112
17:00 Gliniarze
18:00 Pierwsza miłość 

- serial obyczajowy, 
prod. Polski

18:50 Wydarzenia

19:30 Świat według Kiepskich 
- serial komediowy, 
prod. Polska

20:40 Agenci bardzo 
specjalni

 Dwaj bracia, agenci FBI 
po nieudanej obławie 
na dilerów narkotyków 
dostają zadanie ochrony 
przed porwaniem sióstr 
Wilton - Brittany i Tiff any 
- spadkobierczyń sieci 
hoteli. 

22:55 Ryś - komedia  
 Prezes KS Tęcza Ryszard 

Ochódzki, omyłkowo 
ścigany przez szefa mafi i 
Kredę, musi mu oddać dwa 
miliony euro. 

02:00 7 rzeczy, których nie 
wiecie o facetach
- komedia

07:00 Teledyski - muzyka 
klasyczna

08:00 Informacje kulturalne - 
informator kulturalny

08:15 Studio Kultura - Roz-
mowy - Rokia Traore

08:30 Niedziela Barabasza 
- fi lm TVP, prod. Polska, 
1971, reż. Janusz Kondra-
tiuk, wyk. Anna Seniuk, 
Zdzisław Kuźniar

09:05 Cwał - komediodramat
11:00 Rzeka kłamstwa 

- serial TVP
14:20 Studio Kultura 
14:35 Czarny kot
15:45 Którędy po sztukę 

- Andrzej Wróblewski 
16:00 Taśmy Kultury 
16:15 Szczęśliwy naród, który 

ma poetę... 
16:35 Legendy Rocka 

- Peter Gabriel
17:35 Bez końca - dramat
19:25 Dezerterzy - rozmowa
20:00 Informacje kulturalne 

20:20 Filmowa Polska 
- Czarny Czwartek. 
Janek Wiśniewski padł 
- dramat, prod. Polska

22:15 Pegaz
22:55 Ziemia, planeta

ludzi - Rumble. 
Jak Indianie zatrzęśli 
światem muzyki 

00:50 Lekkie obyczaje 
- Twórcza kontrola 
- dramat, prod. USA, 2015

02:30 Informacje kulturalne 
02:50 Kino nocne

- Stan posiadania 
- dramat, prod. Polska, 
1989, reż. Krzysztof Zanus-
si, wyk. Krystyna Janda, 
Maja Komorowska

04:45 Teledysk
05:25 Afi sz kulturalny
05:50 Zakończenie dnia

06:00 Kontrakt na miłość 
07:00 Zbuntowany anioł 

Osierocona Milagros 
rozpoczyna pracę jako 
pokojówka rodziny DiCarlo 
i zakochuje się w synu 
pana domu.

08:00 Lombard. Życie 
pod zastaw 
- serial obyczajowy

09:00 Gliniarz i prokurator 
- fabularny

11:00 Nash Bridges 
12:00 Kobra - oddział

specjalny - fabularny
13:00 Agenci NCIS: 

Los Angeles 
- fabularny

15:00 Lombard. Życie 
pod zastaw 
- serial obyczajowy

15:55 Kobra - oddział 
specjalny 
- fabularny

18:00 Lombard. Życie 
pod zastaw - serial

20:00 Kula w łeb 
- fi lm kryminalny
Policjant i zawodowy 
morderca zawiązują 
sojusz, by dorwać zabójcę 
swoich przyjaciół.

21:50 Czas zemsty 
00:00 Wikingowie 

- fabularny
01:00 Flash 
01:50 Biesiada na cztery 

pory roku 
- serial obyczajowy

03:00 Taki jest świat 
- program informacyjny

04:00 Biesiada na cztery
pory roku 
- serial obyczajowy

04:40 Z archiwum 
policji 
- fabularny

05:00 Niesamowite!

05:10 Ukryta prawda 
- magazyn obyczajowy

06:10 Sąd rodzinny 
- program sądowy

07:10 Szpital - program 
obyczajowy

08:10 Dr House 
- serial, USA

09:10 Kryminalni - serial 
kryminalny, Polska

10:15 Mango telezakupy
11:55 Ukryta prawda 

- program obyczajowy
12:55 Sąd rodzinny 

- program sądowy
13:55 Sędzia Anna Maria 

Wesołowska 
- program sądowy

14:55 Szpital - program 
obyczajowy

15:55 Dr House 
- serial, USA

17:55 Brzydula
- serial obyczajowy, Polska

19:00 Ukryta prawda 
- program obyczajowy

20:00 Kiedy aniołowie 
śpiewają 
- fi lm rodzinny, USA, 2013, 
reż. Tim McCanlies, wyk. 
Harry Connick Jr., Chandler 
Canterbury, Connie Brit-
ton, Fionnula Flanagan, 
Kris Kristoff erson

21:50 Cholesterol: 
Wielki blef 

23:00 Drzwi w podłodze
- fi lm obyczajowy, USA, 
2004, reż. Todd Williams, 
wyk. Jeff  Bridges, Kim 
Basinger, Elle Fanning, 
Jon Foster, Mimi Rogers

01:25 Moc Magii 
03:35 Ukryta prawda 

- magazyn obyczajowy
04:35 Druga strona 

medalu 
- talk show

06:00 Dragons’ Den - Jak 
zostać milionerem

07:05 Przygody Kota 
w butach

08:00 Nasz Nowy Dom
09:00 Septagon
10:00 Hell’s Kitchen 

- Piekielna Kuchnia
11:25 Benny Hill
 - program rozrywkowy
12:00 Detektywi w akcji 

- serial kryminalny, 
prod. Polska

14:00 STOP Drogówka
15:00 Policjantki i Policjanci 

- serial obyczajowy
16:00 Maria z przedmieścia
16:55 Światło twoich oczu
18:00 Septagon
 Natalia po połknięciu 

tabletek nasennych trafi a 
do szpitala. Jej stan jest 
ciężki, a policja nie ma 
wątpliwości, że była to 
próba samobójcza.

19:00 Policjantki i Policjanci 

20:00 Sprawiedliwi 
- Wydział Kryminalny
- serial kryminalny
prod. Polska

21:00 OKO za OKO
22:00 Chętni na kasę
 - fi lm akcji
 Emocjonująca 

rozgrywka między 
planującą zuchwały napad 
grupą przestępców a parą 
nieustępliwych gliniarzy. 
Mocne kino w doborowej 
obsadzie. 

00:20 Trampolina
01:20 Tuż przed tragedią
02:25 Interwencja

- magazyn
03:00 Disco Polo Life

- program rozrywkowy
04:00 Top 10 lista przebojów

- program rozrywkowy
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05:35 Elif - serial, prod. Turcja
06:30 Wieczna miłość - serial
07:25 Jaka to melodia? 
07:55 Agropogoda - magazyn
08:00 Wiadomości
08:10 Pogoda poranna
08:15 Kwadrans polityczny
08:30 Alarm! - magazyn
08:55 Ranczo - serial 
09:55 Komisarz Alex - serial
10:50 Jeden z dziesięciu 
11:30 Korona królów 
12:00 Wiadomości
12:15 Agrobiznes
12:30 Agropogoda - magazyn
12:35 Magazyn Rolniczy
12:55 Natura w Jedynce 

- Troskliwi rodzice 
14:00 Elif - serial, prod. Turcja
15:00 Wiadomości
15:15 Alarm! - magazyn
15:35 Leśniczówka 
16:05 Wieczna miłość - serial
17:00 Teleexpress
17:30 Jaka to melodia? 
18:00 Klan - telenowela TVP

18:30 Korona królów 
- telenowela historyczna

18:55 Jeden z dziesięciu 
19:30 Wiadomości
20:10 Alarm! - magazyn
20:35 Ojciec Mateusz - serial 

kryminalny TVP
21:30 Sprawa dla reportera
22:20 Magazyn śledczy Anity 

Gargas - magazyn
23:00 Magazyn kryminalny 

997 - magazyn
23:50 Ocaleni 

- reality show
00:55 Tanie Dranie 
01:40 Bez tożsamości - serial
02:30 Sprawa dla reportera
03:20 Magazyn śledczy Anity 

Gargas 
- magazyn

03:55 Notacje
04:10 Zakończenie dnia

05:20 Koło fortuny 
- teleturniej

05:55 Na dobre i na złe 
06:50 Operacja Zdrowie! 

- magazyn medyczny
07:20 Na sygnale - serial 

fabularyzowany TVP
07:55 Pytanie na śniadanie
11:00 Panorama
11:10 Pytanie na śniadanie 

Extra
11:25 Rodzinka.pl - serial 

komediowy TVP
11:55 Barwy szczęścia 

- serial obyczajowy TVP
12:30 Koło fortuny 

- teleturniej
13:15 Cena miłości - serial, 

prod. Turcja, 2011
14:10 Postaw na milion 

- teleturniej
15:05 Na dobre i na złe 

- serial TVP
16:00 Koło fortuny 

- teleturniej
16:35 Familiada - teleturniej

17:15 Łzy Cennet
- serial obyczajowy, 
prod. Turcja

18:00 Panorama
18:25 Pogoda
18:30 Sport Telegram
18:35 Rodzinka.pl - serial 

komediowy TVP
19:05 Wszystko przed nami 

- telenowela TVP
19:35 Barwy szczęścia 

- serial obyczajowy TVP
20:45 Doktor Foster - serial
21:50 Słoneczny patrol: 

ślub na Hawajach
23:20 Na sygnale - serial 

fabularyzowany TVP
23:55 Tak to się teraz robi 

- komedia, prod. USA
01:45 Rani - Rozbójniczka 

- serial kostiumowy
02:45 Milion dolarów

05:10 Uwaga! 
- magazyn

05:35 Mango 
- telezakupy

06:50 Kuchenne rewolucje 
- program kulinarno-roz-
rywkowy

07:50 Doradca smaku
08:00 Dzień Dobry TVN
11:00 Ukryta prawda 
12:00 Szpital - program 

obyczajowy
13:00 Szkoła 
14:00 19 + 
14:30 Kuchenne rewolucje 

- program kulinarny
15:30 Szkoła 
16:30 19 + 
17:00 Szpital - program 

obyczajowy
18:00 Ukryta prawda 

- program obyczajowy
19:00 Fakty
19:49 Raport smogowy
19:50 Uwaga! - magazyn
20:10 Doradca smaku

20:15 Na Wspólnej 
- serial obyczajowy, 
Polska

20:55 Milionerzy 
- program rozrywkowy

21:30 Kuchenne rewolucje 
- program kulinarno-roz-
rywkowy

22:30 Dlaczego nie! 
- fi lm komedia, Polska, 
2007, reż. Ryszard Zator-
ski, wyk. Anna Cieślak, 
Maciej Zakościelny, 
Małgorzata Kożuchows-
ka, Tomasz Kot, Anna 
Przybylska

00:35 Pod powierzchnią 
- serial, Polska

01:35 Kobieta na krańcu 
świata

02:10 Uwaga! - magazyn
02:35 Moc Magii

06:00 Nowy dzień z Polsat 
News

09:00 Malanowski i Partnerzy 
- serial kryminalny

10:00 Dzień, który zmienił 
moje życie - serial 
obyczajowy, prod. Polska

11:00 Dlaczego ja?
12:00 Gliniarze
13:00 Trudne sprawy
14:00 Pierwsza miłość - serial 

obyczajowy, prod. Polska
14:45 Dlaczego ja?
15:50 Wydarzenia
16:10 Pogoda
16:15 Interwencja 

- magazyn reporterów
16:30 Na ratunek 112
17:00 Gliniarze
18:00 Pierwsza miłość - serial 

obyczajowy, prod. Polska
18:50 Wydarzenia
19:20 Sport
19:25 Pogoda
19:30 Świat według 

Kiepskich - serial

20:10 7 rzeczy, których nie 
wiecie o facetach
- komedia

 W świecie, w którym coraz 
trudniej zorientować 
się, czego od mężczyzn 
oczekują kobiety, nie jest 
to łatwe zadanie. Sym-
patyczny choć gapowaty 
Filip, który właśnie traci 
pracę i tego samego dnia 
dowiaduje się, że ledwie 
co poznana dziewczyna 
Zosia jest z nim w ciąży.

22:45 Czarny motyl
00:45 Chirurdzy

- serial obyczajowy
02:45 “Kabaretowa 

Ekstraklasa”
03:30 Tajemnice losu
04:55 Disco Gramy
05:40 Telezakupy TV Okazje

07:00 Teledyski - muzyka 
klasyczna

07:40 wydarzenie aktualne
08:00 Informacje kulturalne - 

informator kulturalny
08:15 Studio Kultura 

- Rozmowy
08:30 Fernando i humaniści 

- fi lm TVP
09:05 Bez końca - dramat
11:00 Rzeka kłamstwa 

- serial TVP
14:15 Studio Kultura 

- Rozmowy
14:35 Jak utopić doktora 

Mraczka - komedia, prod. 
Czechosłowacja, 1974, 
reż. Vaclav Vorlicek, wyk. 
Vladimir Mensik, Jaromir 
Hanzlik, Libuse Safranko-
va, Frantisek Filipovsky

16:20 Taśmy Kultury - Pogoń 
za relaksem - widowisko 
artystyczne

16:35 Taśmy Kultury - Popraw-
iny wesela - widowisko

17:00 Weiser - dramat 
psychologiczny

18:45 Którędy po sztukę 
19:00 Pegaz
19:40 Teraz animacje! 
20:00 Informacje kulturalne 
20:20 Czwartkowy klub 

fi lmowy - Wstęp do fi lmu 
- Towarzysze broni

20:25 Czwartkowy klub 
fi lmowy - Towarzysze 
broni - dramat

22:25 Pojedynki stulecia 
23:05 Portrety
00:05 Scena Klasyczna
00:55 Filmowa Polskat
02:50 Informacje kulturalne 
03:15 Kino nocne

- Masz na imię Justine 
- dramat

05:05 Teledysk
05:35 Afi sz kulturalny

06:00 Kontrakt na miłość 
07:00 Zbuntowany anioł 
08:00 Lombard. Życie

 pod zastaw 
- serial obyczajowy

09:00 Gliniarz i prokurator 
- fabularny

11:00 Nash Bridges
Serial sensacyjny 
opowiadający o walce z 
przestępczością na ulicach 
San Francisco. Głównym 
bohaterem jest sprytny 
policjant Nash Bridges. 

12:00 Kobra - oddział 
specjalny 
- fabularny

13:00 Agenci NCIS: 
Los Angeles 
- fabularny

15:00 Lombard. Życie 
pod zastaw 
- serial obyczajowy

15:55 Kobra - oddział 
specjalny 
- fabularny

18:00 Lombard. Życie 
pod zastaw 
- serial obyczajowy

20:00 Sztos 2 
- komedia
Podczas stanu wojennego 
“Synek” i Janek trans-
portują do Warszawy 
poszukiwanego działacza 
Solidarności.

22:05 Kariera Nikosia Dyzmy
Pracownik zakładu pogr-
zebowego przypadkiem 
trafi a na wystawny 
bankiet. Zdobywa uznanie 
wpływowych ludzi, dzięki 
którym zaczyna robić 
karierę polityczną.

00:10 Regulamin zabijania 
02:35 Następny proszę!
03:30 Kuchnia na Maksa 
04:50 Taki jest świat

05:10 Ukryta prawda 
- magazyn obyczajowy
prod. Polska

06:10 Sąd rodzinny 
- program sądowy

07:10 Szpital - program 
obyczajowy

08:10 Dr House 
- serial, USA

10:15 Mango telezakupy
11:55 Ukryta prawda 

- program obyczajowy
12:55 Sąd rodzinny 

- program sądowy
13:55 Sędzia Anna Maria 

Wesołowska 
- program sądowy

14:55 Szpital - program 
obyczajowy

15:55 Dr House 
- serial, USA

17:55 Brzydula 
- serial obyczajowy, Polska

19:00 Ukryta prawda 
- program obyczajowy
prod. Polska

20:00 Dzika lokatorka 
- fi lm komedia, USA, 1992, 
reż. Frank Oz, wyk. Steve 
Martin, Goldie Hawn, 
Dana Delany, Julie Harris, 
Donald Moff at, Peter 
MacNicol

22:10 Porwani - serial
23:05 Uciekinier 

- fi lm S-F, USA, 1987, 
reż. Paul M. Glaser, wyk. 
Arnold Schwarzenegger, 
Maria Conchita Alonso, 
Yaphet Kotto, Jim Brown, 
Jesse Ventura, Erland 
Van Lidth

01:20 Moc Magii 
03:30 Ukryta prawda 

- magazyn obyczajowy
prod. Polska

04:30 Druga strona medalu 
- talk show

06:00 Czysta chata
07:05 Przygody Kota 

w butach
08:00 Nasz Nowy Dom

- magazyn
09:00 Septagon
10:00 Hell’s Kitchen 

- Piekielna Kuchnia
11:25 Benny Hill
 - program rozrywkowy
12:00 Detektywi w akcji 

- serial kryminalny, 
prod. Polska

14:00 STOP Drogówka
15:00 Policjantki i Policjanci

- serial obyczajowy
16:00 Maria z przedmieścia
16:55 Światło twoich oczu

- serial obyczajowy
18:00 Septagon
19:00 Policjantki i Policjanci 

- serial obyczajowy, 
prod. Polska

20:00 Sprawiedliwi - Wydział 
Kryminalny

21:00 OKO za OKO

22:00 Szyfry wojny
  - fi lm sensacyjny 
 Akcja rozgrywa się 

w czasach II wojny 
światowej. Amerykański 
żołnierz otrzymuje od 
swych przełożonych 
niezwykłe zadanie: ma 
za wszelką cenę chronić 
młodego Indianina z ple-
mienia Nawaho, którego 
języka wojsko używa do 
przesyłania zaszyfrow-
anych wiadomości.

00:50 Trampolina
- program rozrywkowy

01:50 Polityka na ostro
02:45 Interwencja
03:00 Disco Polo Life
04:00 Top 10 lista przebojów

- program rozrywkowy
prod. Polska

dodatek TELEWIZYJNY DO TWOJEJ GAZETY



23 listopada 2018       Moja Gazeta30 INFORMATOR

23.11

24.11

25.11

26.11

27.11

28.11

29.11

Felicyty, Adeli, Klemensa
Święto Wojskowej Służby Prawnej

Flory, Walentego, Jana
Katarzynki, Dzień Buraka

Katarzyny, Erazma
Dzień Kolejarza

Konrada, Leonarda

Waleriana, Wergiliusza

Zdzisława, Jakuba
Dzień Pocałunku

Saturnina, Błażeji
Dzień Podchorążego

Telefony alarmowe
Telefon ratunkowy - 112
Pogotowie ratunkowe - 999
Policja - 997
Straż pożarna - 998
Pogotowie gazowe - 992
Pogotowie energetyczne - 991
Pogotowie ciepłownicze - 993
Pogotowie wod.-kan. - 994
Straż pożarna
Żary - 68 3630700; Żagań - 68 3772222; 
Lubsko - 68 3725210
Pogotowie ratunkowe
Żary - 68 3743474; Żagań - 68 3672929; Lubsko 
- 683720390
Policja
Żary - 68 4763311; Żagań - 68 3681810; Lubsko 
- 68 3720122; Jasień - 68 3710897
Szpitale
105 Kresowy Szpital Wojskowy z Przychodnią - 
Żary - 68 4707810; Żagań - 68 4771214; 
Szpital Na Wyspie - Żary - 68 4757600
Ważne telefony
PEKOM Żary - 68 4794600 lub 68 4794601 lub 
Dział Obsługi Klienta - 68 4794644
MPOiRD Żagań - 68 4772940 lub Sekcja Obsłu-
gi Klienta - 68 4773729
ŻWIK Żagań - 68 3773975; 
obsługa klienta - 68 4777888
ZWiK Żary - 68 4794610 lub 68 4794611
PGKiM Lubsko - 68 4577700; zgłaszanie awarii 
po godzinie 15:00 i w weekendy - 68 457 7730
LWiK Lubsko - 68 3721982
lub Biuro Obsługi Klienta - 68 4704999
Zakład Komunalny Jasień - 68 3710849

AUTOREKLAMA

ŻARY GWIAZDY TRZECIEJ 
ODSŁONY ZNANEJ I LUBIANEJ 
KOMEDII PT. „ANDROPAUZA” 
ODWIEDZĄ ŻARY!
Żarski Dom Kultury zaprasza na spek-
takl „Andropauza 3, czyli jak żyć i nie 
zwariować?” we wtorek, 4 grudnia, 
o godz.19:00 do sali widowiskowej Luna 
przy ul. Okrzei 35. Bilety w cenie 65 zło-
tych są do nabycia w ŻDK ul. Wrocław-
ska 7. W Żarach wystąpią: Agata Załęc-
ka, Maciej Damięcki, Dariusz Gnatowski, 
Bogdan Kalus i Michal Pietrzak.

.A o czym opowiada spektakl „An-
dropauza 3, czyli jak żyć i nie zwariować?” 

Uniwersytet Trzeciego Wieku. 
Czterech dziarskich studentów w wieku 
emerytalnym: Hrabia, Behemot, Sła-
wek komandos i Niewyżyty, brutalnie 
wyrzuceni z klasy przez złą nauczy-
cielkę, podejmują ryzykowną decyzję 
walki z reżimem szkoły. Zakładają te-
atr. Aby naprawić rzeczywistość tej, ich 
zdaniem doszczętnie zepsutej szkoły, 

postanawiają wystawić „Dziady” Mic-
kiewicza. Jednak Niewyżyty, reżyser te-
atralny, który chwilę wcześniej zostaje 
przez Ministerstwo Kultury pozbawiony 
prawa wykonywania zawodu, wymyśla 
potworną inscenizację, której nie spo-
sób zaakceptować. Aktorzy się buntują 
i postanawiają znaleźć naprawdę do-
brego reżysera. Ich wybór pada na Ste-
vena Spielberga. Chcą zaproponować 
mu kontrakt osobiście. Cudem zdoby-
wają pieniądze i płyną do Hollywood 
jachtem pożyczonym od samego barona 
Munchausena. Jesteśmy świadkami rej-
su pełnego przygód, niebezpieczeństw 
i sytuacji absurdalnych. Na pełnym mo-
rzu bowiem, okazuje się, że żaden z na-
szych bohaterów nie ma najmniejszego 
pojęcia jak się taką jednostką żegluje. 
Ruszają w świat w poszukiwaniu przy-
gód, barwnego życia i sensu istnienia, 
niczym czterej muszkieterowie Alexan-
dra Dumas:” Jeden za wszystkich, wszy-
scy za jednego!”. Zapraszamy Państwa 

na wieczór pełen śmiechu, przygód, 
sytuacji absurdalnych! Wieczór pełen 
wzruszeń, zaskoczeń i niespodzianek! 
Zapraszamy na arcyzabawną opowieść 
o tym, że prawdziwe życie zaczyna się po 
sześćdziesiątce! Że nie ważna jest ilość 
zer przy liczbie twoich lat przeżytych, 
ale radosne i otwarte serce! Jeden z na-
szych bohaterów, po nieprawdopodob-
nej przygodzie, która odmieniła na do-
bre jego życie, krzyczy ponad oceanem: 
„Teraz dopiero zaczynam żyć!!!!!” Bawcie 
się, śmiejcie się i płaczcie razem z nami, 
w myśl refrenu pieśni finałowej: 
Starość nie chroni przed miłością 
Lecz miłość chroni przed starością 
Bo prawda jest taka, że się nie starzeje 
Serce ,które kocha i wiecznie się śmieje! 

Sztukę „Andropauza 3 - czyli jak 
żyć i nie zwariować „ napisali Piotr Dą-
browski i Katarzyna Mikiewicz, na pod-
stawie pomysłu Leszka Kwiatkowskiego. 
Reżyserią zajęli się autorzy: Piotr Dą-
browski i Katarzyna Mikiewicz.

INFORMATOR

UWAGA! 
Prezent dla naszych 
Czytelników

Dla naszych 
Czytelników 
mamy podwójną 
wejściówkę na 
spektakl Andropauza 
3. Otrzyma ją ta 
osoba, która pierwsza 
dodzwoni się 
w poniedziałek, 26 
listopada, poczynając 
od godziny 10:00 pod 
numer tel. 519 077 784.
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KRZYŻÓWKA

KINO PIONIER - ŻARY
ul. Podchorążych 30, tel. 68 374 01 03

FANTASTYCZNE ZWIERZĘTA. ZBRODNIE 
GRINDELWALDA
OD 23.11 DO 26.11 ORAZ 28.11 I 29.11– GODZ. 16:00 (2D DUBBING), GODZ. 
18:15 (3D DUBBING); 27.11 – GODZ. 14:30 (2D DUBBING) I 16:45 (3D 
DUBBING)
PLANETA SINGLI 2
OD 23.11 DO 26.11 ORAZ 28.11 I 29.11– GODZ. 20:30; 27.11 – GODZ. 
21:00
BOSO PO ŚCIERNISKU
27.11 – GODZ. 19:00

TEATR LUBUSKI - ZIELONA GÓRA
al. Niepodległości 3/5, tel. 68 452 72 72 (w. 63,51,35)
OŚWIADCZYNY/NIEDŹWIEDŹ
24.11 I 25.11 – GODZ. 19:00
ZWIĄZEK OTWARTY
24.11 I 25.11 – GODZ. 16:00
W KOPALNI U KRASNOLUDKÓW (dla dzieci)
24.11 I 25.11 – GODZ. 12:00
MICHAŁ BAJOR (recital „Od Koft y ... do Korcza”)
25.11 – GODZ. 18:00
AKADEMIA PANA KLEKSA (dla dzieci)
29.11 I 29.11 – GODZ. 9:30
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